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TOI'O§ OS I'TEEITOE SESEDVADOE
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EXPLICAçÃO PREAMBULAR

2

e.

\

s

"Luz -'e Vida" etpõe, flo segundo uolume,
a christologia, o tratado de Deus Uno e Trino
com os dogmas pertinentes. "Nã.o f oi obseruada,
diz o Autor na. primeira ediçã,o, o, rígorosa distincçã,o de materia, alids indispensauel em rrtanua.es de theologia, que é geralmente seguida
nos liuros escolares de Religião. O dogma ligase organicamente d moral, ascese, mqstica, liturgia e arte c,hristã.. Ássrm, a- ,disposição da
materia torna-s€ inteiramente original. Omittem-se todas os questões mero.mente especulatiuas. A efrposição uisa consolidar ü fé em seus
fundamentos. Como o so/ se reflecte na minima
gotta de orualho, assürn cada po.ragrapho representa certa tolslidade de ossurn pto, de sorte que
o estudioso nunco. perde o connero geral, mq.s
apanhd-o, cada uez, sob outro ponto de uista.
Em uespero.s de emo.ncipar-se, o jouem tem
o direito ,a um estudo yacional 'de suo. Religiã,o.
Attenda-se a que a
E' o quç lhe apr
só no. intellígencia,
conso
f é deue*"ser
da alma. Eis o momas em tadas os
de uez em quando,
tiuo por que nos report
d philosophia da Religião, d historia das religiões, d psgchologia da Religíã.o, 4 ethica nattb
íal, ,ds sciencras positiuo.s, d ethnographia e
ethnologia, d efiegese, e d, historía dos dogma§".
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Paro. o bom erito d,as aulas, recQmmeryQ,aInos o uso do quadrolrcgro, quando se ertiür,
com os alumnos-, a idea-mestro de um capitulo
a/iosos seruiços

na erplicaçd.o

proi ecções

tuminr:::."áZ';u:;'$orro de *ite-

rio, é muito facil colleccionar boas series

gf AUU(

AS.

de

'§*

O prof essor de Religiã.o nã.o deuerd. omittir
de eo.sa. Utilizando-se dos themas que
occoruem no mo.nual, conseguíra duas uantagens
didacticas: a) O alumno não trabalha mecanicamente (memorismo), mo"s é obrigado a penetrar na materia; b) na erplicação do thema,
o prof essor poderd,, indirectamente, preuenir
eertos ataques que, de uez em quando, occorrem no. regencia'de outras cadeiras, mórmente
nas sciencras naturees, na. historia uniuersal,
jurisprudencia, medicina, phílosophia e sociologia. O numero dos themas permitte grande liberdade de escolha. A media- da classe seruird.
de criterio paro. o prof essor.,
A adaptação uernacula do presente uolume
foi f eita, ha tres crnnos, sobre a. terceira edição
original. Nesse interim, appareceu o. quarta ediçdo, inteiramente refundida. Foi preciso ref azer,
de todo, o nosso trabalho. Eís o motiuo de o,pparecer um tanto atrazado.
Attendendo rÍs nossos condições escolares,
conseruamos o plano da terceira ediçã.o, mas
ado_ptamos q. materia da quinta ediçã,o recempublicada. A nouo. redacção é mais -clara e inCIs líções

cisiua.

Da terceira edição intercalamos os ss 4 e
9. Por conueniencia de programma, omil{imos,

-rF-

:,

tima edição, Entre os §§ 13 e u+ intercalou-se

o
9.
a

Collàge des FranciscaÍns
Garnstoek-Baelen s. Vesdre
Belgica, iunho de. 1935
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entre os §§ 16 e 77, o s
§, cremos têr respeitadà
sobre direitos autoraes.
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Jesus Christo
(cHRrsToLoGrA)

LIVRO I
A

PESSOA DE JESUS CHRI§TO

CAPITULO I
a

A existencia historica de Jesus Christo

'4. As FoNTES
Prova-se a existencia de Jesus Christo pela investigação historica e pela doutrina positiva da santa
Igrej

ID

a.

As fontes historicas evideneiam, antes de

§.

\:

tudo,

que Jesus viveu neste mundo. Existem fontes de origem pagã, judaica e christã. Por serem copiosas e
fidedignas, as fontes christãs merecem preferencia.
Nellas se reflecte a luz que a fé lança sobre a personalidade d,e Christo.

§ 1. Fontes

o

pagãs
1. Tacito

c

(115-117)

Das f,onte,s pagãs, a mais importante é o
testemunho de Tacito (Annales, XV, 44); A proposito da perseguição de Ner,o contra os christãos, escreveu: "Christo, de quem o nome christão tornou origem (quos per flagitia invisos
vulgus Chrestian,os appellabat), foi suppliciado
pelo iprocurador Poncio Pilatos, dttrante o governo de Tiberio Ce,sar (auctor nominis eius
Christus Tiberio imperitante per ,procuratórem
Pontiurr Pilatum su'pplicio affectus erat) ".
..

.
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Tacito está bem orientado. Sabe que o vulgo chamava de "chrestiani" aos discipulos de Christo. Referindo que Christo fôra eondemnado á, pena capital,
Taeito corrobora' os testemunhos da Sagrada Escriptura e do Symbolo dos Apostolos.

2. Plinlo, o Moço

(111-113)

Plinio, governador que foi da Bithynia

(111-113), informa por c-arta ao irrr-perador Traj aTo, que os christãgr de sua provincia, se reuniam em certas madrugadas, para cantar hy,mnos a Christo, como a um Deus (carmenque
Christo quasi Deo dicere).
Dos costumes christãos, faz as melhores referencias: Os verdadeiros christãos são incapazes de blaspheüar contra Christo, ou de qüeimar incenso em honra do inperador. Obrigaram-se, por j uramento, a não commetter furtos,
nem latrocinios, nem adulterios. Comprometteram-se, tambem, a não sonesar ao dono os bens
que lhes fôrem confiados.

I

Ainda assim, acha o governador que o christianismo é urpa superstição descablda e Éerniciosa (superstitio piava et immódica). Escandaliza-o o facto
de se prestar adoração a um eriminoso que soffrêra
a aviltante pena da cruz.

3.

Suetonlo (70-140)

"Como os judeus, instigados rpor Chresto,
continuamente, o imperador
Claudio expulsou-os de Roma". (Iudaeos impulsóre Chresto assidue tumultuantes Roma éxpulit. Vita Claudii, c. 25).
Christãos ha que lamontam a escassoz de teste-

se revoltavam

munhos pagãos. Inquirem pelo rcgristo de nascimento,
a

_)

Ê

§ 2. X'ontes Judaicas

13

pelo processo criminal, e por outros documentos
que deviam estar nos archivos romanos, etc. Só -Oupossuimos as allusões de Tacito, Plinio e Suetonio.
tros testemunhos não existem. Extraviaram-se, com
certeza.

Mas, isto é muito secundario. Jâ ninguem adopta

a opinião

anti-scientifica de que

o

depoirnento

de

estranhos tenha mais valor que o d,e partes interessadas, mórmente quando estas são pessoas piedosas e
tementes â Deus.

§ 2. Fontes judaicas
1. Attitude do judalsmo
Os judeus pê:rseguiram, de todos os modos,
,mas nunca negaram
a existencia historica de Jesus. Desde a destruição de Jerusalém, no anrro 7ü,,depois que a rrobtez,à j udaica pereceu ás mãos dos carrascos

o christianismo incipiente,

ou nâs agruras do captiveiro, os j udeus timbraram em evitar todo contacto com a obra
de Christo.

Já os Evangolhos indicam as primeiras eslumEias judaicas. O Sanhedrim resolve comprar os guardgs do sepulero, para dizerem gue os DiScipulos tinham roubado o corpo de Jesus. íReceb,eiam (os
guardas) o dinheiro e procederam conforme as lnstrucgões recebldas. Estã voz se divulgou entre os
judeus , até o dia de hoje" (Math. 28, 11 ss. ).
Em cada pagina dos Actos dos Apostolos patenteia-se a hostilidade dos judeus. Queriam destruir as
christandades da Palestina e procuravam, de todos os
modos, empecer a obra missionaria de São Paulo entre os gentios. Em todas as nações, instigavam o povo
G as autoridades contra os pobres christãos. Nas synagogas, maldiziam ,a Chrlsto e a seus dlscipulos, Sâo
rutores de multas ealumnias contra Christo I os ehrlstãos, foram os "fomeftadores das pêrseguigõos" (Tertulliano).

L
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F
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' Desde Í893 conhecemos o texto das "Dezoito Supplicas"' que todo judeu devia rezar, tres vezes por dia.
Escripto entre os annos de 7 0 a 100, o texto original
foi achado no deposito de uma synagoga de Cairo.
Eil-o: "Pereçam os nazarenos e os minins (excommungados e hereges), pereçam todos elles. Seiam riscados do Livro da Vida, não sejam incluidos no numero dos justos. Bemdito sejas, Jahvé ( 1), que hu-

milhas os soberbos". Cousas analogas, referem-nas São
Justino, São Jeronymo e Santo Epiphanio.
Aos judeus era prohibido communicar-se com os
christãos. São Justino conservou-nos a invectiva de

um judeu contra os christãos (c. 150): "Para nós
seria muito melhor seguir o conselho dos rabbinos e
não ter nenhuma relação comvosco" (Dial. 38, 1).
Thema: Judaismo e christianismo â luz dos Actos

dos Apostolos.

2. Flavio José (37-105)
Nas "Antiguidades j udaicas" (escriptas em
93 ou 94 depois de Christo), menciona Flavio
José que Jesus era inmão de Thiago, e caracteriza-o como o "assim chamad'o Christo" (XX,
9, 1).
Existe outra passageffi, (XVIII,

63-64

),

mas qtre

contestada. Ahi diz Flavio José que Jesus é "um
,sabio, se é que o podemos chamar creatura humana".
Jesus operou milagres, era lnestre da sabedoria, era
emfim o proprio Messias, que ao t,erceiro dia resut-

ê

giu dos mortos. "Estes milagres, e outros mais, delle
haviam predito os Prophetas enviados por Deus".
A passagem ê tida como interpolação christã. Eusebio allegou-a no seculo IV, mas é certo qu,e não
existia no seculo III, pois Origenes por duas vezes
nos assegura que Flavio José não admittia a Christo
como o Salvador promettido.

qÃo

t\

1, x.a"*", correcta, para
do termo hebraico.

"Jehovah", que é ume falsa vocaliza-

)

§ 3. Fontes chrietã,s

§ 3. Fonües christã§

l.

Fontes existentes, com exclusão de são pauto

e dos Evangelhos

t

2. As eplstolas de são paulo

Ainda que não existissem os Evangelhos, sêri'a facil ,de,Iinear a lma_ge,m de Christo" pel* i"qic-açõ_es que sã'o Pauiô nos d,eixou ,em suas
Epistolas. Poucos annos após a ,morte de christ,o,

tolas r,esiste â, critica
qm particular, a vida gloriosa d.e
não se póde negqr que suas Epistos pormenores da vida terreitre

I

I
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-c-TryTsTq

: 1' A vida de
: Gal. 3, 16;
5, 15 ; I Cof . 15, 2!; II
Jesusi t Cor. 15,5; Gal
U Cor. 12, 72. - Yida d
Rom.
Vida d,e obediencia:
71, 23 ss
eharistia: I Cor.
-3,
ss.j Rom.. -3, .25 ss';
1 ; Í Cor. 5,
1; A l,--i, 20;
-6
Palavras e ensinâmentoi:- Ac[. Apost. 20, 33; I Cor'
11, 24 ss. ; 7 , 10 ss. ; Gal. 6, 2'
2. Quaes pontos historicos e dogmaticos foram
Themas

Nascimento

só- por São Paulo ?
Pelos textos citados, vê-se que são _Paulo fala por
alto, e que piesuppOe, nos le-rloi-q, noção mais exacta
ããró., fãctoã- iúnãàmóntaes. verifica-se, outrosim.aque
;-Á;õrtoü-iabia mais dg-qo9 tealmente chegou escrev:er sobre a vida de Christo'
Muitas cousas são menôionadas occasionalmente. A
instituigão da Eucharistia,

.otrtigniAót

que noó ágapes de Corint
láridades. Os Pormenores
São Paulo os descreve Pâr

.

unlver sal.

rinthiosaresPeitod
3. Os

lhos

As fontes ,mais copiosa§ da vid'a e Plégação
de christó são os Evângelhos de são Matheus,
sáo tu*rõãr, §à" Lucas õ são João. os tres_priIgreintesua

mo ,palavra de Deus,
(cfr.^São Justino, APol.

, ,co-

ao_

lado dos Prophetas

l, 67)'

Santo

haver sen
os pontos
cherubins
Poderoso

I

§ e. Integridades dos Evangelhos

L7

mysteriosas figuras qlre rodeiam

o throno de

var a sua doutrin a" ( Adv. haer.

3,

Deus

(Apocalypse). "A segurança dos Evangelhos é tão grande que os proprois hereges lhes dão testemunho. Topara prodos se estribam justamente nos Evangelhos,
-

4.

11).

Resultado

Pela certez'a das fontes, a existencia de Jesus deve ser considerada como facto innegavel da Historia. Perdida que fosse a documentação, a existencia de Christo seria um postulado
de connexão historica, pois Christo continúa a
viver no christianismo. Perpetua-se em sua ,obra,
atravez dos seculos.
Ainda hoj e, como ha 1900 annos , a figura
de Christo divide o mundo em dois campos: de
um lado, discipulos fervorosos; de outro, inimigos encarniçados. Não póde ser ficticia a existencia de quenl teve, na Historia, a virtude j amais igualada de reformar o mundo. As leis de
investigaqão historica só levam â, conclusão de
que Jesus viveu nesta terra.
A melhor edição brasileira do Novo Testamento é a do p.
Rohden, os livros sagrados do Novo Testamento. versão baseada no texto grego mals antigo, confrontacla com as va-

riantes da Vulgata, copiosamente- annotad.a. Eclitora

\

8$000.

"Vozes".

s4.

dos Evangelhos
Encerram os Evangelhos o mesmo texto que os
hagiographos redigiram? A questão não está isenta de
difficuldades, porque ja não existem os exemplares
escriptos ou ditados pelos autores. Serão fieis, as copias que possuimos?

l. O papyro
O texto original dos Evangelhos foi escripto em
papyro, como aliás se escreviam todos os livros de
então. O papyro é um arbusto que cresce nos banhados
Luz e Vida

g
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do Egypto septentrional. Era empregado corno material dã escriBta, ,já muitos millenios antes de Christo.

Cortavaú-se os talos da planta em laminas. Estas
eram compensadas e prensadas, ate formarem uma eSpecie de papel, sobre o qual se podia escrever. As folhas, ou úelhor, âs laudas de papyro chegavam a têr
dez metros de compriment l. Escriptas d,e um So lado,
eram enroladas num bastão de madeira. As pontas do
bastão excediam a largura da lauda, em geral 7 cm.
de cada lado.
Exarado com caracteres normaes, o rolo do Evangelho de São Matheus mediria uns I metros de comÉrimento; o de São Marcos, uns 6 metros; o de São
Lueas, uns 10 metros ; o de São João, uns 7 metros.
E' de presurnir que o lrlovo Testamento nunca fosse

escriptó num só rolo, pois seria mister uma tira

d,e

70 metros, mais ou menos.
Manuseado com tnão diurna e nocturna, quão depressa se não estragaria o original dos santos Eva_n_geihos I O papyro das obras de Origenes (fall. em 256)
mais de cem annos, mas era um exemplar
durou pouco
-exclusivamente

por eruditos e investigadores.
Além disso, os Livros Santos foram muitas vezes confiscados e destruidos nas perseguições romanas (Diocleciano ) . Nos ultimos dec,ennios, encontraram-se uns
sete fragmentos de papyro com palavras de Nosso Se-

usado

nhor.

2, O pergaminho
Em meados do seculo IV depois de Christo, descobriu-se a fabricação do pergaminho, material de
grande duração para,escriptos e doqurnentos.
e
O procêsso foi inv eirtado em '' Pergamo (Asia
Menor). Cortiam-se pelles d,e cabra ou de ovelha
numa solução de cal, e dava-se-lhes consistencia com
pedra-pomes. Depois de prensadas, cortavam-se as
pelles em folhas, que eram encadernadas, como o
livro actual ( codex, codices). Eserevia-se com tinta
cle galha, e usava-se um estilete de junco. Muitas vezes,

eram feitas edições de luxo em pergaminho côr de
plrrpura, com illu:ninuras de ouro e prata.
Em lingua grega, existem 1277 manuscriptos dos
santos Evangelhos. Acham-se nos cenobios do Monte
Athos, em bibliothecas da Italia, Inglaterra, França,
Russia, Allemanha, Austria, America do Norte.

I

t,
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"codices

os
rnais important,es são o do vaticano
(c.350) e o sinaitico (iec. Iv) que se
conserva em
são Petersburgo. Em .1844, o sciãntista Tischenaãi.}
descobrira, no convqfrto- _do Monte sinai (r"rü;;
scismaticos), umas 1q0 folhas de um manuscripiô
qrego_ _qpe estavam ngnl cesta, para serem gueiina-

das. l\{ais tarde, em 1859, conseguiu achar mâiJ 5lo
folhas. A troco de ricos presentes, adquiriu-âs - páiã

o

czar da Russia.

3. velhas

traducçiies,

e

citações do' seculo II

latina. Confrontando, vê-se que os traductores se utilizaram de um texto grego, cujo teor concorda p,erfeitamente com o nosso texto actual.
b ) das citaçõe_s dc Evangelho feitas por escriptores ecclesiasticos do seculo II. São numerbsas, e identificam-se com o nosso texto actual. Isso nos leva a
crêr que tambern os trechos não citados se harmonizam com a versão de hoje.
Nos escliPtos de são Justino occorrem 208 pas,1?Bens dos Evangelhos. Em Santo Irineu, 1088. -Em
Clementê=de Alexandria, 1070. Em Tertuliiano, 8822.
a#

20

Em origenes,9231. São ás vezes citações abreviadas,
dl mãmoria. Nesse caso, so há concordancia
t.ii",
à. r."tido, não de palavras, coln a t'ersão actual.

4. C| Canon do Novo

Testamento

los.

A instituição do canon escripturistico é de sulnnla
importancia, pois llos Prova:
a) que a Igreia zelava pel4 integridade clos
Livros Sântos qué eram lidos em fupcções liturgieas;

gelhos
como livros insPirados.
eSão Justino Martyf ( tlo seculo II ) tambem c.ita
como obras inspiradas os santos Evangelhos: "Está

escripto..."

5. Os Evangelhos do seculo I
Em fiezembro de 707, lnorria martyr em Roma
sete
o velho bispo Ignacio de Antioch
bio,epistolas. Dãllas poderiamos eruir
vezes
giaphia fle Christo. Santo Ignacio

I

I
§ 5. Âuthenticidade dos Ev.

-

Fictelidade dos Evangelistas 2l

os santos Evangelhos, excepto são Marcos que nâ,quella época ainda não era conhecido nas - igrejas
orientaes. Em sua epistola aos corinthios, São Clemente de Roma cita vinte e quatro vezes os Santos Evangelhos.

6.

Resultado

r)a nossa argllmentação historica se deduz que
os actuaes manrrscriptos dos Evangelhos so datam do
seculo IV. I\{as, atravez de v,ersões e citações chegamos, indirectamente, aos manuscriptos do seculo lI.
Ainda que sejam textos fragmentarios, as citações occorrem numa collecção de autores
losamente vigiada pela Igreja. Dahi
de que os trechos não citados pe
seculo I confenem com a actual
ivel que
a AposAposto-

cos.

Nossa fé nos E,,,an€lelhos está garantida pelo magisterio infallivel da Igrej a. I{ossa certeza scientif ica
esteia-se em investigações tristoricas. Para provar a
integridacle dos Evangelhos como aliás tódo facto
historico não se podem adduzir argum,entos de
precisão mathematica, mas só provas historicas, que
se haseiam ern indicios.
Calle aqui a sentença de Pascal: "Há luz bastante para quem queira vêr, e bastantes trevas para
gu,em tenha outros desejos e aspirações" ( Pensées,
II, 13, 1 ).

§ 5. Authenticidade dos Evangelhos
Fidelidade dos Evangelistas
Authentico é urn\ livro, quando escripto pelo autor

a quem o attribuimos. Authenticos serão os Evangelhos, se por autores tiverem os Apostolos e Discipulos, a quem são attribuidos: São N{atheus e São
João, São Marcos e São Lueas. Cumpie indagar: Que
dizem, da autoria, a Tradição e os proprios Evan-

gelhos

T

?
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Authentlcldade dos Evangelhos'
testemunhada Pela Tradlção
os
auem

no

Pedro e Paulo

lâ fun'davam â
hebreus, o seu
s que Pedro e
que era disci-

(Adv. haer. 3, 1. 1).
O testemunho de Santo Irineu é de muita importaneia, porque ninguem eonheeia, como elle,- - as
ôhristandadês de então-. Santo Irineu nascêra e fôra

,e

me
IlOt
as

(5, 33, 3).

2. Os

tricom vacom São

rivâra,
João, P
Porv
iram a

narum).
rios disc
Polycarp
comoa

Evangelhos authenticados pof
(testemunho intrinseco)

a elles,
eaface
si

me§mo§

Em livro de data remota não se póde,

.

muitas

vezes, descobrir o nom,e do autor, maq no proprio
livro sempre ha algum indicio que confirmg,- ou não,
as velhas iradições á respeito de iua autoria. Nos Evangelhos, encontiarn-se varios criterios intrinsecos que

úermittem identificar seus autores, com toda a

Sürança historica.

L

se-

§ 5. ÀUthentlcidade dos

a)'A

fly.

-

F

idelidade dos Evangelistas
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época d

antigos (os synop

truição de Jerusa
phe não ê por elles

descr:

mado, mas como prophecia _que se Projecta erl temíot fututot. O fim d-o mundõ e a destruição de Jeiusalem diluem-se nas mesmas côres, esbatem-se num
proPt-r,etica). Ap.os a destruição
iO-quádro (per§pectiva
ã. ií.rüsalôin, 'íenhum cabimento teria tal maneira

de escrever.

Quanto ao Evangelho de São João, basta examinâ-lo- attentamente, para nos convenqermos da antiga
tradição de que foi escri.p-to após os Evangelhos synoptiôos, afiú de integrá-lgt em alguns pormenores

e flisar a divindade de Christo.
b) a linguagem e o estilo dos Evange[hqs d,enotam que sús autores devem sêr -iudeus-christãos.
Ã- .ipreisão grega ê precaria, o estilo e o iogo da
frase são hebraizados.
E' só lembrar o vezo de coor'denar' em vez de
subordinar, certos membros do periodo grego' a consd;t. ligaçâo pela particula " e" , as frases começadas
com "e- atonteceu que" , a anteposição do- predicado
ao sujeito, os paralelismos syntacticos de caraeter
puram-ente hebrãico (psalmos e canticos).
Thema: Averiguar os hebraismos que occorrem
no Magnificat e no Benedictus (bem patentes nas
tradueçã,es de Figueiredo e derivadas).
c) A patria dos agiographos. os autores conherror â' destruição de Jeruvista, São exactos
do fisco e do dião @ localização de
ortas ( as de Jerucidades, aldeias, lagos, po
m' com fidelidade,
salem e as do Templo).
do povq- (partidos
ái- *náiçO.t- religiosas e s
politicos, piedade pharisaica, vida pastoril, lavoura,
viniculturd, etc.). Onde quer glre _o,ts possamos confrontar com outras fontes ( p. êx. F'lavio José) , c-o-nfirma-se a rigorosa exactidão dos - agiographos.- Um
ásciipior postãrior não teria acertado com o ambientã aót facios evangelicos, porgue houve umâ rnudança

I
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radical apos a destruição de Jerusalem. A arte do
a arte de recornpôr os
tempos antigos atravez das fontes historicas, ê uma
prerogativa da literatura rno derna.
romanee historico, quer dizer,

3. A fidelidade dos Evangelistas
a) Os Evangelistas queriam dizer a v
ninguem o contesta. São imparciaes na
dos factos, a ponto de não attenuarem,
alguma, os seus proprios erros e defeito
deixam levar pela _phantasia ou por nimia exaltação,
pois narram sêm la-nce.s
passionaes os acontecimentos mais extraordiirarios. Manifestam bastante senso

b

) os Evangelistas podiam dizer a verdade. são
e São .Ioão foram testemunhas oculares e

I\{atheus

ern seus Evan-

de São Pedro

São Paulo ( S.
as fontes oraes

e escriptas, colheu informações de pessoas que "pr.eo principio, e fõram ministros da prégaç áo" ( Luc. 1, - 1 ) .
Dos Evangelhos synopticos transluz a fideli,dade

senciararn aos factos, desde

I
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muito uteis pa_ra os Ev-ang_e]istas, porqu,e
assim podiam fixar a doutrina do fuestre- c-om -a maioi--fidepossivel.
lidade
I{aquelle tempo frisava-se naúntã o
oxercicio de memoria: "O bom discipulo ,ii.m.lha-s,e com a cisterna de alvenaria, que 'rráo nãã, 'irunhuma gota de agua" (proverbio da'épocàI.
_ c) os Evangelistas deviam dizer a verdade. euantio os synopticos escreve
tiam ain da pessoas q
(I Cor. 15, 6), e eue

clos factos. I{essa co
Evangelho de São M

rleus-ehristã.os da Palestina.

A critica - agnostica desconhece a realidade, ao
adrnittir que factos
ainda recentes tomaram caraeter
. L.*dario, - sem nenhum protesto clos contemporaneos.
Quando são João escreveu o quarto Evanáeflrã ipÀro
anno 90 ) , l'iviam ainda alguns contemporaneos de
Jesus. Qgando os syrlopticoJ editarain oj Ér^"ããrro,
( entre 4z
67 ) , os coetaneos de Jesus teriam os
s,eus sessenta annos. Acreditassem, oü não, na obra
messianica de christo, os coevos' dos Apostolos- iu1iam. {epellido a deturpação dos factos que eram do
dominio p-uhlico. N'ão §offreriam, de roartira alguffiâ,
que um simples mortal fosse arvorado em Filhl dé
Deus.
"D,e boa mente acredito nas testemunhas que se
deixam degollar,.pela verdade do que affirmam,,- iÉ"real, Penses§- II, ry, qG). I.[os perigõs, os Apostotos iez,ayam: "olhae, senhor, para as suas anrãaças ! Dae,
pois, força aos vossos servos, para que annunciem
eom toda a confiança a vossa palavra-', (Act. Ap. 4,
2g').

B. O RESUr-TADo

t

I

DAS FONTES
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chronologica (Luc. 1, B). -chamam-sq parallelos os
textos em que' dois ou m_àis Evangelistas narram o
*õi*o factô da vida de Jesus'
da citada no I vol'
Nazareno.

Rio.

Do

P. J. Cabral, EsJesus Christo. Ambos

§ 6. Os factos principae§ da vida de Jesus
l. A actividade na Gaffléa
em Nazareth, inicia
Após
^a a vida oícculta
sua actividade messianica na propria
Jesus
Galiléa (os
\ rprim,eiros Disclnulos,
I PTimgiro
tambêm na Judéa (Pumi

rif
da
pa

Na épgca que Hero
ptista, põe-se Jesus a
(Matth. 4, l2-L4, _12)_.
sua activi'dade é CaPh
.- ,
nesareth. Jesus entra em franca opposição ás
aspirações nacionaes -do povo e dos phari§eus'
Aó asõistir â, multiplicação dos pães, o poYo
quer proclamá,lo r,di, grà. Jesus êsquiv.a-se. 4.
tãdas ãs homenagens, Promette o "Pão do céo",
mas as multidõeã não dáo credito ás §uas palavras. A grande ap;ostasia -chegjr- a desfal'car,
sónsivelmeãte, o numero dos Discipulos. Os
Apostolos, porém, não vacillarn.

Retrahindo-se das multidões, Jesus dediparticular á' formaç& {ot Aposff-f8), e escolhe a Pedro como
tolos (Matth.
'
pedra fundamentai de sua . Igrej a. Com bastante antecedencia procura iniciar os Discipu-

ca-se mais em

{
§ 7. Jesus Christo, vêrdadeiro Deus

los no mysterio da sua Paixão e Morte, mas
só depois da Resurreição é que os Apostolos

gomprehendem as intenções do-Mestre (ôfr. Act.
. 5, 30 ss.).

Ap

2. A actividade na judéa

Em Jerusalem trava-se a luta decisiva.
Realizam-se polemicas com os escribas e phariseus, principalmente nas festas dos Tabeina-

e cla D
do
sias. Cogitam
\ra-se com a resrtrreição
culos

espirituaes

Os

chefes

s como Mesuação agrae com a en-

trada triumphal em Jerusalém. Instituida a
Eucharistia na ultirna Ceia, começa Jesus a
sua dolorosa Paixão, que termina c-om a morte
no lenho da Cruz. Os Evangelistas relatam,
pgr ultimo, a sua Resurreição e Ascensão.
Cfr. Jo. 7-19; Matth. 19 ss. com os parall. (vide
ediç. do P. Rohden).
§ 7. Jesus Christo, verdadeiro Deus
Jesus Christo é Filho de Deus e verdadeiro Deus. Nós o sabemos: a) pelo testemunho
do Pae celestial: b) pelo proprio testemunho
de christo; c) p_ela fé dos -Ap-ostolos; d) pela
fé da Igreja Catholica.
Em linguagem biblica, âs creaturas tambem se
chamam "filhos Ce Deus" (anjos, prophetas; i.i, Ou
rsrael, etc. ) . A filiação de Jesus,- üordrn, não se bãseia em mera graça- (adopção sobienatural), roa. ,r,
propria natureza divina. Côrn outras palaririas, Jesus
Christo é Filho de Deus por nature zà, possue a mesma natureza divina corn o pae e o Espirito Santo.
Jesus é consubstancial com o pae e o Eipirito §ànú
pela sua- dirrindade. E' consubstancial corn oJ rromens pela sua humanidade.

I
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a) O rES'TEMUNHo Do Pe, cELESTIAT.
O Pae celestial manifestou, por palavras
e obras, a divindade de Christo. No Bap-tisnqo

e na TranSfiguraÇão, ouviu-se o testemunho do
cêo : "Este é- o meu F ilho muito amaclo, em
quem p\z as rninhas compllcelncias" (Matth.
i7, 5, õfr. N'[arc. l, 11) Outro testemunho
são os milagres: t'Eu tenho tlm testemunho superior ao dó João, as obras que q Pae nne deu
para cumprir. Essas obras qug f?ç9, dão -tgt[emunho de que o Pae me enviott" (Jo . 5, ?0).
Assim é gue o Pae confirmou, corn omnipotencia, a divinclade do seu Filho unigenito.

b) O AUTo-TESrEh{LiNrro DE Jnsus
(cfr. I vol., §§ 4l-42)
1. A exposição de São João Evangelista

são João clueria, com seu Evalge^lho, _Provar a divindacle de Christo (Jo. 2A, 31). Fara
esse fim reuniu, cuidadosamente, todas as revelações que Jesus fazia de si me§mo:
a) Yi{" pré-terrena: Já antes de humado seu Pae: "Ninnar-se. vtvia J^esus na gloria
-não sêr
Q Filho do hoguem subiu ao céo, a
céo está"- (Jg.
e
no
céo,
do
desceu
mem, que
^
3, 13) . "Pae, glorifica-me agora, i unto de ti,
corn a gloria G.r" eU tinha em ti, antes que
houvessã mundó" (1. c. \7, 5).
b) Yida divina: "Do mesmo tnodo que o
Pae tem a vicla em si mesmo, assi,m concecleu tambem ao Filho têr a vida em si mesmo" (1. c. 5, 26).
c) Omnipotencia clivina: "Tudo o qqe -f1,
o Pae, do mesmo modo faz o Filho" (I. c. 5, 19).
:

I
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"Do mesmo modo que o Pae resuscita os mortos e lhes dá vida, assim tambe,m o Filho dá
vida a quern quizer" (1. c. 5, 21).
d) Vida consubstancial corn ,o Pae: "Eu e
o Pae sornos unr" (1. c. 10, 13). "O Pae está
em
c. 10, 38). "Quem
me
Pae (1. c. 14, B).
"Nã
tou no Pae, e que
oP
14, 10).
2. A exposição dos Synopticos
a) A prociarnação rnessianica de Jesus:
"Qraças te dou, Pae, Senhor do céo e da terrà, porgrle occultaste estas cousas aos sabios
e prudentes, e
ninos
(Matth. 77., 25).
meLl
Pae. l-{inguem c
Pae,
e ninguem ccnhcce &o Fae, senão o Filho, e
aquetrle a quern o F ilho o quizer revelar" (Matth.
11, 27; cfr. Luc.,tr0, 21 ss.).
Só o Pae comprehende a natureza do l.'ilho, que
para nós é tão ineomprehensivel como a. rrature za -d.o
Pae. O Filho, por sua vez, compr.,ehende a natureza
rio Pae, e nô-ia nanifesta pela luz sobreiratural da
fé. Nosso conhecimento de Deus ó indirecto e frag-

mentario.

o valol' da proclamação

rnessianica

é

incalcula-

lação uniea e singular. Jesus rlunca diz "nosso Pae",
mas distingue sempre "vosso Pae", "o meu Pae". hlão
disse, tão pouco: "Quando rezamos, devemos dizer:
Padre nosso . . ,", mas frisou bem: "Quando orardes,
dizei. . ." (Luc. 11, 2-3). Do mesmo modo, não disse :
"Sejarnos perfeitos, como nosso Pae celestiâl . . .",

.I. P. JUNGLÀS
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mas inc.ulcou: i'Sêde perfeitos, assim como é perf eito o vo sso Pae celestial" ( Matth. 5, 4 B ) .
b) A missão de prégar: "A mirn me foi
da,do todo o poder no céo e na terra. Ide, pois,
e ensinae todos os povos. Baptizae-qs ern no-

me do Padre e do Filho e do Espirito Santo,
e ensinae-os a observar tudo o que eu vos tenho mandado. Eis que estou comvosco, todos

os dias, até â, consummação dos seculos" (Matth.

28, 18 ss.).

'Conferindo aos Apostolos o mântlato de prégar,
Jesus manifesta toda e stla grancleza trtessianica: o
poder no céu e na terra, a natureza cousubstancial
com o Pae . O- Espirito Santo, a anlorosa sollicitude
para com os Apostolos ,e Discipulos.

c)

Outros testemunhos synopticos: Por va-

rias vezes ainda manifestou .f esus autoridade
messianica. 1) Como legislador da l{ova AlIiança, attribue a si mesillo a autoridade de
DeuÀ. 2) Perclôa peccaclos em seu proprio nome. 3) Exerce os tlireitos tle.Rei soberano do
Reino dos céos.

1. Jesus repetitt varias vezes no sermão da mon: "Tendes ouvido o que foi ctito aos antigo§. . .
vos digo" ( It{atth. 5, 17 ss. ) . §qus
eu, de minha parte,
preceitos não só contrariam as tradições dos rabbinos e phariseus, mas attingem ate a l,ei d_e NIoysés
( p. ex. no quinto e sexto N{andamento ) . Jesus deciara-se senhôr do sabbado (N{atth . 12, 8; Marc. 2,
28; Luc. 5, 24) . A eterna bemaventurança, .- {esgs
a 'f.az depeitd,er cla observancia de sua Lei (NIatth.
10, 32-39 ) .
nome
2. Jesus perdÔa
-N{arc. peeeados em seu proprio
(lVlatth. 9, 6;
2, 10; Luc. 5, 24). Se Jesus não
é Deus, com tocla a tazá,o o accusam oS adversarios : "Elle blaspherra ! Quem póde percloar peccados, senão Deus somente?" (it{arc' 2,7).
3. Jesus fala directameute do seu Reino (cfr. Luc.
22, 30; 23, 42) . Em proprio nome envia os Apostotanha

§ 7. Jesus Christo, verdadeiro Deus

los a prégar o Reino de Deus (Matth. 28, 18

ss.),

eonfere-lhes jurisdicção sobre o Reino celestial (Matth.
1B, 18) e o direito de julgar as doze tribus de Israel
(Matth. 19, 28).

Acabamos de verificar que Jesus mesmo
se revelou como Filho consubstancial de Deus.
O facto historico de que Jesus se considerava
Filho de Deus, faz-nos entrevêr um mysterio
insondavel: Como póde existir um Filho consubstancial a Deus ? A unica resposta possivel,
a fé ,n,o-la Õ no mysterio da SS. Tiindade.
A sciencia humana não sabe como explicar.
Mas, ao historiador não assiste o direito de
negar ou torcer testemunhos que não lhe sej am comprehensiveis.

c) A vBRACTDADE Do AITTo-TBsTEMUNHo
t. A vida e a morte de Jesus,
um testemunho de sua

DE JBsus

divindade

a) Jesus nfui vivia como mera creaturâ,
mas como um sêr divino. Nelle não havia nenhum vestigio de culpa ou de peccado. Essa
isenção absoluta é uma prova de sua divindade.
Na oração nunca pede remissão de peccado's. Jesus só vê peccados nos outros. Porisso
é que se compadece dos p,eccadores, e lhes perdôa os peccado's, por propria autorida,de. Elle
mesmo não tem consciencia de nenhuma cu,lpa.
Humanamente falando, a attitude de Jesus é
incomprehensivel. Pessôas piedosas é que mais
reagem contra a minima culpa. Em Jesus Christo se manifestou a santidade do pr,oprio Deus.
Para se tomar o alcanee desse facto, basta juxtapôr a piedade de Jesus com a de São Paulo, seu
grande Discipulo. A alma do Apostolo tem cicatrizes provenientes da culpa e do peccado. Com o co-
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ração já tomado d,e aÍnor clivino, o Apostolo aincla
reóeava de sua fragilidade humatta. Eis o motivo de
São Paulo castigar o seu corpo, e de mantê-lo em
servidáo (I Cor. 9, 27). Não obstante as grandes graças alcançadas, São Pattlo aspira a sêr mais perfeito : "Não que cu tenha attingido o alvo ou a perconquista, e rlesejo alcançáf eição, mas vou-lhe
lo...". (Phil. 3, 12\, ^
b) Jesus Christo affirrnou sêr o Filho de
Deus, durante a vida e na face da morte, pois
veio a rnorrer e,m testemunho dessa verdade.
Em face da morte manteve Jesus as stlas affirmações. Confirmou-as conr o sacrificio da propria vida,
assim como mais tarde haviam os mantyres de morrer
pela fé no Filho de Deus. O sum'mo sacerdote disse-lhe i "Conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos digas
Respondeu-lh.e
se és tu o Christo, Fitrho de Deus !"
Jesus : "TU O disseste. E declaro-vos eu qtle vereis
depois o Filho do homem sentado á direita de Deus
I'listo
ornnipotente e vir sobre as nllvens do céo",
o SUInIno sacertlOte rasgou âS rrestidUras, e exclamou
de testemunhas ?
"Blasphernou ! Que n
vos Parece ?"
Acabáes de ouvir a
6'E' réo tle morte !"
atth. 26, ô3-66 ) .
:

2. As prophecias

realizadas,

A ff:;:-;J"':;T-:;il:;:::,.,

AOS

Apostolos, pela realização das prophecias Inessiãnicas. Todas as prophecias do Antigo Testamento cumpriram-Se, minuciosarnente, em_ Jesus de i{aãareth: nascerá em tselém (Mich.
5, 2), entrará triumphalrnente elrl Jertlsalém
(Zach. 9, 9), não lhe será quebrado nenhuln
osso, lançar-se-á a sorte sobre a tunica (Psalm.

2t,

19).

Repetidas vezes chamou Jesus a attenção
dos Discipulos pare as prophecias que se iam
realizando, mas nunca lhes adeantou porme-

T
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nores. Frisqva. (Matth. 11,_ 4 ss.) que a prégação messiani,ca e os milagres' operados representam a realização_ duúa velha prophecia ,de Isaias (Isai.
5 6; 61, 1 ss.). i;ri;ii",
antes cle tudo, que ?_5,
lhe era necessario soffrer,
pSra_ que se cqT,prissem as Escripturas (Matth.
26, 54; Luc. 24,- 25-26).
3. As

prophecias de Jesus,

uma prova de sua divlndade

vezes,
qug
"olsas
ou prevêr
por si
de Judas, a negaão e Morte, sua Redestruiçã,o de Jerusa_
perennidade da Igrej a,
turo só pode provir da
r,_

omnisciencia divina.

resurgirá"

(Matth

.

20, 1g

ss.

Destruição de Jeiusalem

Luz e Vida

: "Virão dias sobre ti
te cercarão de trinãheirrr,
'tar de todos os lados. Der_

g4
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4. Os milagres de Jesus'
um testernunho de sua divindade

quer dizer, obras
forças
com
q?tyaes, mas
qug se não operam
unrcamente pela omnipotencia divina. Fazia
milagres com^ o intuito ite manifestar a sua divindãde: "Eu tenho um testemunho superior
&o de João: as obras qlle o Pae me incumbiu
de fazer. Essas mesmas obras me são testemunho de que o Pae me enviou" (Jo. 5, 3g). .Assim Deu§ testemuuhou, com a sua omnipotencia, a divindade de Jesus Christo.
Jesus fez muitos milagres,

Os Evangelhos relatam dez milagres -operados- na
natuieza (o 'íinho de Caná, a multiplicação dos pães,
a pesca milagrosa, etc. ) , vinte

( póssessão, f ebre, ParalYsia, c
lepra, etc. ) , tres r,esurreições e
ção dentre os moi.tos.
Pela Resurreição é que os Aqostolos se conven..tr*, pterr^-ente, da divirrdade de Jesus. São Paulo
*i.rô"'. i "S.gundo o espirito, demonstrou-se, -P.gJa rerúiróiçao deÀtre os morios, como _o p.oderoso Filho de
á;-D;il; feiúJ Christo l{osso Senhor" (Rom. l, 4).

d) A FÉ Dos APosrolos
A exegese agnostica affirma -Qu%- na eraA- apostocnença
lica, não Jxistia Té na divindade de Christo.
polvtheismo,
no
reincidencia
.epi.senta.uma
;õ;i.;ü;.
uma revrvi-sããncia do paganismo. Mas o facto 9 que
o*-Ãpoitólos criam na ãioirrdade de Christo. A fé dose
Cpoiiõü* baseava-se no auto-testemunho de Jesus
nô milagre da Resurreição.
a) o titulo de "Kyrios" (senhor): E', o titulo
prediÍecto que são páulo attribue a Jesus chris-

io. A Historia das religiões verificou, em pesquizas recentes, que esse titulo equivale a uma
invocação de Deus.

§ Z..fesus Çhristo, verdadeiro Deus
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As religiões hellenicas davarn, aos seus deuses, a itrvocasãg liturgica de "Senhores". Applicanclo â Christo o mesmo titulo, São paulo

quer dizer: Nem Osiris, nem Isis, nem Serapis, etc,, são verdacleiros deuses, rnas só Jesus
christo é o Deus verda,deiro. As palavras "Jesus Christo lriosso Senhor" constituêm uma concisa profissão de fé na divindade de Christo.
Em suas epistolas, São paulo chama a Christo

cle

"S,enhor" umas duz,entas e quarenta e cinco - uóru*.
Esse titulo, são Paulo o toma em opposição ás aivin-

pagãs? como se vê na prirneira EpistãrÀ- aos
corinthios:
"Ainda que s ) fale- de deuses no céo e
na terra
pois ha muitos deuses e muitos senhor'es -- para ,Qr, todavia, existe u,m só Deus, do q,úal
receberam o sêr todas as eousas, e para o quailoiü,
creados. E um só senhor Jesus christo, ^í.io- -qüar
existimos, nós e todas as creaturas" (8, í'ss).-os antigos christãos..não queriam dar ao imperador o titulo de "senhor", porque era reservado -úoidad.es

nselhaes" (Martyrio de

S.

_A r-grej.q primitiva venerava a Jesus sob a invo-

cação de "Senhor". Sa
morrer: "Senhor Jesus,
Atr: 7, 59). "Senhor, não

ca{o" (Act. Ap. 7, 60).
cidos pelo co,stume de
nhor" _(Act. Ap. g, _14, 2l; I Cor. l, Z).
Mencão
'christá;;'-ffiespecial merece a formula
com gue os
ploravam a segqnda vinda de ctrriito.são Éáurã ã-

creveu-a, aos corin

!" Quer dizer:
22). Tal expnessã

tha

aramaica (judeus-christao)

christãos, que falavam o
ffi€, portanto, nenhuma ide
3{r

l

I
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CLttpto- s§gundo São

o Evangelho de São João regorgita,
João.
por assim dizer, de testemunhos- que provam a
ãivindade de Christo. I{ão ad'mira, pois o fito
de São João é _provaT ç[ue_ Jesus é o
principal
-c,onsubstancial
de Detts (cfr. Jo. 20, 31).
itittro
Peculiares ao Evangelho de São João são
as expressões: "F'ilho unigenito e Verbo (Logos) ".- Jesus Christo é, chamado Unigenito em
grlça,. 1999opposição
"a ás creaturaq- Quer P§la
adopção de filhós de Deus (Jo. 7, 18).
bàiam
O terrno "Verbo" (Logos) é tomado em sua
maxima comprehensão. O Verbo está i uolg de
Deus, desde toda a eternidade (1. c. 1, 1-2). O
Verbo é Deus (1. c. 1, 1). O Verbo creou o
mundo (1. c. !, 3). O Verbo é que dá aos homens vida e intelligencia (1. c. 1, 4- 9).
Nas religiões hellepicas affirma-se, tamb9ffi, a
di um Verbo (Logos). Náo passa de um
divindade se utiliza,
á*úiürgô, Oo qual a suprema
-corn
o mundo e com os hopara eãtrar em contacto
ilôtrs. O Íerbo (Logos), segundo São João, é corl'

existencia

substancial ao Pae.

e) A

O

I

DEFINIÇÃo DOGIUATICA DA ICNN.TE,

(Concilio de Nicéa, 325)
culto latreutico de Jesus Christo i á ia

§ 7. Jesus Christo. verdadeiro Deus

Christo não é eterno, foi tirado do nada, para
§ervir de instrumento na creação do mundo, e
para transmittir aos homens a Revelação divlna.

A questão abalou a unidade da Igrej a.
Muitos viam nas asserções de Ario a unica possibilidade de mantêr a fé monotheista.
Doutro lado, oppunham-se .as tradições do
passado, oppunha-'se o consenso da fé, que os
Martyres sellaram com o pr,oprio sangue. Se
Christo não era Deus, toda a christandade teria, até então, adoraclo uma creatura.
A
de

fé
sêr

idolatria, porque Ario negava a divindade

de

Christo.
Nesse comenos, collvocou-se o Concilio de
Nicéa (325). Os trezentos e dezoito Padres do
Concilio, muitos dos quaes eram martyres da

de Diocleciano), vieram a dehristo, Filho unigenito de Deus,

ao Pae (homoúsios consubmas
stanüalis) Christo não foi creado do nada,
luz
se ateia
nasceu da essencia divina, como a
noutra luz: "Deus de Deus, Luz da Lttz, verdadeiro Deus do verdadeir,o Deus, gerado, não
creado, consubstancial com o Pae" (Symbolo

de Nicéa).

No Concilio, irrocurava-se a expressão adequada
para a formula dogmatica. Foram rejeitadas varias
,expr€ssões, como : "dessemelhante, semelhante, identlco ao Pae". Não foi aeceita, tão pouco, a formula
joannlna "Verbo (Logos) de Deus", porque os erla.
nos a tomavam no sentido de demiurgo.
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Todas as passagens da Escriptura, pelas
quaes o Pae é superior ao Filho (p. ex. Jo. 14,

28), devem sêr applicadas â humanidade de
Christo. A divindããe de Christo é a mesma
que a divindade do Pae. Ambos, Pae e Filho,
possuem a mesma essencia divina. como isso
gode sê_r, eonstitue para nós um mysterio (SS.
_

Trindade).

§ 8. Jesus Christo, verdadeiro
A Encarnação

'

1. A

homern

Encarnação

"o qual foi concebido por obra do Espirito
Santo, nasceu cle Maria Virgem". Com estas palavras professamos que o Filho de Deus se humanou, quer dizer, assumiu corpo e alma humana. A natur eza humana de Christo se forTou, pol um milagre de Deus, no seio purissimo da Virgem,
Nas Ave-Marias, a voz dos sinos nos faz lembrar,
tres vezes por clia, o gran de ml,sterio da Irncarnação : "o verbo se f,ez homern, e habitou entre nós"
(Jo. 1, 14).
o Espirito santo não pode sêr chamado Pae de
Jesus Christo, porque a humanidade de Christo não
procede do Espirito Santo, mas deve a sua origem
a um milagre da omnipotencia divina. Como Dêus,
Jesus Christo não t,em mãe; como homem, não tem
pae.

Explicação : A personalidade de Christo é um
mysterio que não se pode explicar á semelhança das
apotheoses pagãs, pelas guaes um homem era ,elevado
â categoria divina ( p. ex. o mytho de Hercules ) . Na
Enearnação deu-se, For assim dizer, o processo contrario. Deus se fez hom,em. Mas, a natureza humana

não se transformou na natureza divina, nem vice-

versa. Ambas as cousas seriam impossiveis. Na En-

§ 8. Jesus

christo verdadeiro homem À

EncarnaÇão

carnação uniram-se ambas as naturezas na uniclade
de uma so pessoa divina (união hypostatica).
Ppoca da Encarnação : A sagrada Escriptura cletermina, com precisão, o mom,ento historico. A 'rida
humana de Christo enquadra-se na Historia Universal: nasceu sob o dominio do imperaclor Augusto,
começou a prégação no governo de Tibêric. Sãõ Lucas chega a enumerar os governador.es cta Paiestina.
2. A meta da

A

Enc_arnação

EncarnaçÍro

tem por firn a redernpção

do g_enero humano. Como segun.loj Adão (CabeÇa da nova humanidade), Christ6 restitue-nos
os dons e'ssenciaes que o homem possuia no
Paraiso: "A todos os que o receberãm, cleu o
p_odel de se tornarem filhos de Deus" (Jo . l,
l?1. Trouxe-nos ainda "a graça e a verdade"
(I. c. 7, l7).
- Alguns Padnes da Igreja grega ji.rlgavarn que a
Redempsã-o iá se consumr ára iom a Enearnr,çâo de
Jesus Christo, mediante a qual a hum rni dacle àe tornou participante da vida divina.
A Redempção da humanidacle, Irorém, não se Iimitava a communiear à vida clil'i na" bevia antes
livrar da eulpa, para depoi"s livrar cle suas cons,e-

d
n

?,*Erfr

"'Iesus"

paz com Deus:

!" ( Lue.
2, l4), A _Redempção devia aperfeiçoar o conheóimento de Deus. Porisso é que o i,elho Simeão engraqdece a Jesus recem-nascido, cciilo a iuz que illuminará os gentios (Luc. z, Bz). A presença a* judeus e pagãos ao_ presepio de Jesu:; syrnboliza o óávontade

raeter universal da Redempçac.
3. A Encarnação Íra evolução dognratica da lgreja
(Concilio de ChalceConia , 4bl)
No correr dos tempos, começaram os fieis

a reflectir, como é que em Christo se uniu a
divindade com a htrmanidade. A questão en-

L-
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undo. Surgiram muitas
volve um
foram repellidas Pela
opiniões e
nasceram do profundo
I§rej a. Ma
Jesus.
respeito â
Atravez das lutas dogmaticas chegou-se ao
claro conhecimento de que a humanidade de
Christo permanece integra na união com a divindade. A Segunda Pessôa da SS. Trindade
assumiu a natur eza humana em sua pessôa divina, de sorte que ambas as naturezas estão tigadas na unidade de uma só pessôa divina.
a) Jesus Christo nos ê igual em sua natureza humana, com excepção do p,eccado. Muitos julgavam
que a materia é maligna. Por essa tazáo, não- oulqvam crêr que Christo se tivesse ligado á, materia. Diziam que o corpo de Christo era apparente ( docetas,
docetismo ).

Outros temiam que Jesus Christo f icaria suieito
ao peccado, si tivesse alma humana, porque então
podéria oppôr-se â vontade de Deus. Recorrerarn á,
pfritosophià- platoniea, e adoptaram a doutrina de qu.e

ô homem possue um espirito com faculdades cognosci-

Houve ainda qu,em julgasse que a natureza humana de Christo foi inteiramente absorvida pela majestade divina, como o veio de agua desapparece - na
immensidade do oceano (monophysitisffio, monophy-

t

I

§ 8. Jesus

Christo verdadeiro homem

não podia sêr
manidade.

A Encarna4ão

4L

o Redemptor e a nova cabeça da hu-

As difficuldades doutrinarias foram desfeitas pelas

A materia não é maligna
dooetismo). A noção da liberdade (livre arbitrio) não inclue, necessariamente, a possibilidade de
investigações theologicas.
(

peecar. O peccado é uma deficiencia, é um abuso da
liberdade. A verdadeira liberdade consiste no inabalav,el amor do bem e da virtude (apollinarismo).
Toda
fusão pantheista da creatura com a divindade- não se
compadece com as infinitas perfeições de Deus (monophysitismo

)

.

b) Verdadeiro Deus e verdadeiro homemt
Em
torno d,esse mysterio havia ainda outros problemas
dogmaticos. Os theologos queriam saber como se

a união entre as duas

f.ez

nature zas.

Alguns seguiam a ,exposição dos synopticos, e reconheciam que Christo não era um simples mortal.
Comparavam-no com um Propheta, em que se manifestou a sabedoria e o poder de Deus, com a differença de que Jesus Christo estava sempre "possuido"
da divindade. I{ouve qu,em cositasse na apotheose
pagã. Diziam que Jesus Christo recebeu apotheose,
em reeompensa de sua conformação com a vontade de

Deus.

, outros theologos estribavam suas reflexões na doutrina do Verbo eterno, como está exposta no Evangelho de São João. A Segunda Pessôa da SS. Trindade se f.ez home
ma humana.
Essa maneira de
Podia insinuar a idéa de
era apenas
um envolucro da
mo).
No Concilio de Chal,cedonia, a Igrej a defique
em Christo ha uma só pessôá, üru é a
liu
Segunda Pessôa da SS. Trindade. A' suã natureza divina uniu a Segunda Pessôa uma perfeita natureza humana que subsiste na propria
Pessôa divina (união'hypostatica).
O mysterio era comparado com a união do fogo
com o ferro em brasa, do raio solar com a gotta de
orvalho, do corpo com a alma ( cfr. o Symbolo de

Santo Athanasio),

L
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O Homem-Deus coaduna, , em si mesmo, a majestade divina com a abjecção humana. O Filho de
Deus torna-se o servo de to dos. O Deus infinito liga-se ao eorpo humano. O Deus forte nasce debil
creança. O autor da vida abraça a condição das cneaturas ( cfr. Meliton de

4. A

Sardes ) .

Encarnaçáo

na liturgia catholica

O cyclo liturgico do l{atal

O anno ecclesiastico divide-se nos cyclos liturgicos do Natal e da Pascoa. O cyclo do Natal, que
é o mais recente, move-se em torno do mysterio da
Encarnação. O cyclo cla Pascoa focaliza os mysterios da Paixão e Morte de Nosso Senhor.
Ambos apresentam a mesma estructura liturgica:
a) prepírração (Advento e Quaresma, côr roxa);
b ) festa com duas solemnidades : Natal-Epiphania,
Pascoa-Pentecostes (côr branca e encarnada) ; c) tempo festivo das domingas post,eriores ( côr verde ) .

a) O santo Advento predispõe-nos para a
vinda de Christo na graça do Baptismo e da
Eucharistia, e para a sua segunda vinda no dia
do Juizo Final. No caracter liturgico do Adventa
manif esta-se a ansia com que a httmanidade
aguardava a vinda do Salvador. Como rnodelos
de preparação, a Igrej a nos apresenta João
Baptista, Isaias, Maria Santissima (Missa e Breviario).

b) A

I

Igrej

a

solemnizu

a

Encarnação de

Christo com varias festas liturgicas. A festa
mais antiga é à Epiphania (6 de j aneiro) que
celebra a "apparição" de Deus na terra. A Igrej a commernora nesse dia' a revelação da divindade de Christo (a estrella dos Magos, a Yoz do
céo, no Baptismo de Jesus, o primeiro milagre
em Caná). Desde o seculo IV, o Nascimento
de Christo teve festa propria a 25 de deze'mbro
(dia de Nata,l). No seculo IX introduziu-se a

§ 8..resus

christo 'erdarleiro Jromem A

Encar-nação
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e janeiro). A apreo Templo (Puriflcae feverejro) era cecom a procissão de

A principio, a Igreja não celebrava o l{atal

de
Jesus christo, para gue
os recem-con\rerticlos não
confundissem corl as -_theophanias pÀSãr. pela in"s-o

tituição da f esta do Nata
supprimir a festa pagã

que o imperador Aurêliáno

tinha elevado a feriado n
o eostume pagão, apresent
dadeiro SoI da salvação
eente, espl,endor rla li:_z e
da
rde
illuminar lo!. que jazen
e
cla
morte !" (Antiphona do
e
Como Luz do muncl
t,
an_
ea as trevas do
(
g
en-p_eccado,
to. E nós somos filhos da'luz (Jg. 7, gi, porque Chris_
to em nós nasce pera graçl do gapiii*o-; ,l;-E;;h;_
ristia.

. sy*bolismo das tres rnissas de Natal. -__
Primeira Missa: os homens são illuminaaos
pela verdadeira Luz q
Pae (Introito) e da Vii
psla Luz que ltos tran
(Epistola)

Seguncla

res, appareceu-nos

o

(Introi.tg), Do BSptisrno (
ristia (Communhão). r i
no messianico tornou-sei tealidade: "Nasce*nos um Menino, foi-nos rlaclo um Irilho, ;;
posto o_ principado,, (Isai, - g,
{gi
. "Todos os limites ãa terra viram
o nosso Deus', (psalm. gZ, B
a

No tempo fes tivo do Natal descortina-se grandeza do verbo Humanado: a- majestade do a
i![enino

L
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Natal.

5. O mysterio do Natal na§ bellas

artes

§ 9. A Mãe d'e
Intimament,e

Maria santissima
râ, mas Deus a
brenaturaes.

MariaéaMãe
A
ê
Homem-Deus.

Filho
n?tu-

tante em gue esta começo-u a formar-se no purissimo seio da Virgem Maria'

I

§ S.

A Mã,e de

Deus

15

A maternidade de Maria é um grande charisffiâ,
pelg qual Nlaria entra como parte activa no plano da
A po,esia religiosa
a nau que nos traz o Salvador.

Redempção.

2. A

compara. Maria com

Virgem

Maria tornou-se mãe, se,m perder a virgino corpo humano de Jesus Christo se formou por um milagre da omnipotencia divina:
"o Espirito Santo descerá sobre ti, e a virtude do Altissimo te cobrirá com a sua sombra"
(Luc. 1, 35). No Symbolo dos Apostolos rezase: "o qual foi concebido do Espirito Santo,
nasceu de Maria Virgem".
Mediante a natural descendencia de Adão, transmitte-se o peccado original com todas as suas conlgeuencias ( Santos Padres) . Por essa razáo é que
Christo foi concebido d,e uma creatura isenta do pãccado- original. Como o Filho de Deus não podia- têr
pae _
Deus mesmo suscitou no seio virginal
-humano,
de Maria
o germen de vida, do qual viria a dõsenvolver-se a natureza humana de .Iesus,
São José é _o pae nutridor de Jesus. por ignorar
o plr- to mirilculoso,
o povo julgava que Jesus fosse
o filho de José (Luc. B, 28; Mãtth. 13, 55).
No secFlo _ IV, alguns
que
Jesus teve irmãos carnaes
Lüc.
8, 19 ) . Mas, os christãos d
ente
virgin4qde de Maria após o parto ( Concilio de
1
,.irmãos,,
Epheso, 331 ),
Os assin chamados
sao
parentes de Jesus. E' linguagem biblica. Abrahão e
Loth eram primos ( Gen. 12,- 5) . Não obstante diziaIhe Abraháo: "Pois somos irmãos!', (Gen. 18, g) É*
portuguez
dade.

tambem se fala de primos-irmãos.

o delicado mysterio do parto virginal não
porta em nenhuma depreciação do mãtrimonio. imIncltlca--nos,_ pelo contrarib, quõ a gran d,.eza da matóinidade não está na esphera sexual-, mas no sentiúento . com que a mãe se sacrifica pelo filho que foi,
antes de naseer; ümâ parcella vii'a do seu óoraçao.

L-
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3. A Imlnaeulada
§{aria foi concebida sem o peccado original. Depois de consultar os bispos de todo o
mundo, Pio IX definiu como dogma que Maria,
desde o primeiro instante de existencia (conficou isenta de toda maçu'la do peccScepção),
"original,
clos merecimentos de

em virtude

do

Jesus Christo.
Como filha de Adão, estava Maria suieita l'ei
^
cto peccaclo original ( debitum naturae). Im attcnçío
á, fútura dignidãde de htáe de Deus, I\Iaria alcançou

a graça saúific,ante no rnomento que. Deus lhe deu
da alma. Assim o exigia .a
exi"stencia ^pela creação
- rhor",
náignidacle d
colao diziam os antimysterio em intima regos theologos
Christo.
lação com a
Alguns theologos da I de Media impu-g-ilavam - a
Immácirlada ConcéiÇão, por iulgarem _que U?.ir, do

córritrrio, não teria- sido- remida por Jesus Christo.
A dif ficuldade foi removida pelo veneravel franciscano João Duns Escoto. Estabeleceu a doutrina da
;íré-iõd.*pção", pe-la
da Redempção
-applicadas
nte, antes que
põdia*
sêf
'Chtisto as merecesse p
e Nlorte' Assim

antes de Chrisforam remid,os os iustós qu
iã. U"ria ficou preservadã do peccado origin4r. mercê
dos merecimentôs que Christo ia c-onquistar. Nos conpeccad^o original desde o primeiro insirahi*or
"
Nossá alma só se_ pulifica no moiurt. de existencia.
m,ento que renascemos pela graça do Baptismo'
como a muA Immaculada Conceição é pintada
a cabeÇ1- do drâgão infernal - (Apoc.
lher que esmaga
-Ó
õog*u incutca-nos o anathema do pecTr-, l=ss-. ) .
õãao. Deus não ó tolera er sua f ace'

4. A isençáo de Peccado

Pessoal

Maria ficou tambem isenta de todo peccado pessoáI. Conforme definiu a santa fS1eja,
nenÊuma creatura hurn ana se conserva, toda a
vida, sem culpas veniaes, a não sêr por espe-

cial qrqça de Deus. E' dogma que Maria foi
agraciada com tal privilegió (cfi. Concilià à.
Trento, sess. VI, can. 2B). A razáo remota está na maternidade
Maria.
-; inúma
o Filho de D,eus n& __pode peecar. Dada de
relação entre Mãe e- Fillio,- erá de iu*ã, conveniencia que Maria recebesse
áu
contriiúr,
"áo
r.---Arazáoprouir a plenitude de
a!

de Nossa Senhora ( des_

rimealgr,ejaapiedôsa
irginal de Maria - foi lecorrupto e glorioso.

c.

Nosses FoNTES E A scrENCrA AcNosrrca
9 r$osticismo de nossos dias nega o milagre. Dahi a razáo de considerar lenãarias -topartes do Evangelho gue refiraú ;lgr;
9"t asmilag{osor
facto
Mas, ãr.o, irrn.rtãu taes lendas ? os primeiros chlistãos, q"t fizeram
a
apotheose de Christo. Como o novo deus devta operar prodigios, os christãos
lhe uma infinidaãe de milagres. attribuiramseu

gico.

tinh
chri
do9os,

_

para os quaes
que triEutar

honras divinas a uma ."áiÍ?".do
Era parq provocar a inaignação dos j udeus, que o imperador Claudio mandou collode Jerusalem, onde
as ("cesarolatria,r).
ma época, endeusaenhuma opposição dos

_.r.j.
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udeus orthodoxos, sem nenhum protesto dos
êscrihas e phariseus ?
O agnosticismo não se contenta de - negar
os milagies de Christo. Nos QtSt gelhos ha outras cousas ainda que não satisf azem o paladar
moderlto. Porisso, muda-se e corta-se o texto,
a bel prazer.

j

§ .10. Jesus Christo Í'la menialidade incredula
1. Jesus Christo, racionalista
Jesus Christo préga os ideaes do racionai
lismo: Deus, imm
c
o
ga). ComÉate
t
Íica. Os racion
sus disse da oração fe
{ü€,
rúlo, ás invectivas contra os phariseu-snãqúe1a época, representavam a j erarchia ecclesiastica.
'fhemas : 1. Demonstrar o espirito ecclesiastico
de Jesus (oração ,Q prégação n-o Templo e nas synago14xtth. 17,2+ ss. cura dos
gãr, 6ib"à-aõ t.*pt"-"
dez leprosos, etc. ) .
2. Como entender a oração no segredo do cubiculo (Matth. 6, 6) ?
3. Atacou Jesus a posição hierarchica dos phariseus

?

2, tesus Christo, buddhista
Jesus é a eterna negação da vida, do praSua aloütrina lembra, contizer e d; degria.
-inutilidade
da vidl - presente e a
nuamente, a
é tidõ como disciJesus
morte.
dura certeza da
püi; de Buddha, qge odiava a vida em todas
as suas manifestações.

I

§ 10. Jesus

christo na mentaridade incredula
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os incredulos caricaturam a vida de Jesus :
1) Buddha consirler
na) como a suprema final
rer em completa ren
beatitude do Nada (
seguido a perfleita re
e reincarnar-se nalgum irrai
de nirvana. paia Jesus
vida consiste na eterna bemavent,uran^ça junto a Deus,
nas ineffaveis alegrias do céo (Luc. 6; 2b; Ti:ãs; úuiitr.
5, 3-11 ) .
- 2) Para a RedemEçao exige Buddha uma compara servirmos a Deus em nosso proximo
?-cJiyq,
(Matth . 25, 34-46 ).
.
í\

,ô

a.L

c

o
e

e,

os increduros atacam ,"i,ir1J,lr*Íor...r. de
Dizem que os seus ensinàmãnto
gresso e a civilização. Jesus só c
zaçã,o do individuo. Condôrnna
prepotencia dos argentarios, a ven

Jesus.

ete.

3. tesus Christq socialista

os socialistas e

communistas só ouvem a
contra
os
ricos
na pregaíal de Jesus
Taldiçío
(Luc. 6, 24 ss.). Mas, o ser,mão"dà montanha,
não é nenhum onanífesto communista, não é
nenhum appjllo. p-ara se subve.te" ã ordern
so_
cial. Jesus nao tinha interer.", partidarios. sua
missão era visceralrnente
reforma do individuo faz a reforma
"efiãiãü.--Éela
da soiiedade.
Jesus não afagava a il
as leis, para úethorarligir
Iegal não remedeia males s
procura reformar o hom
rito de caridade, não pO
Luz e Vida

I

4

J. P. JUNGLAS

50

JESUS CHRISTO

24 ss.) mostraA parabola do rico-avanento (Luc.6,
nos o rigor com que Jesus exige a pratica da verdadeira caridade.
A rnaldição contra os ricos é uma advertencia
pastoral, nlltlca foi uma ameaça de caracter politico.
bs ricos desnaturados Perderão o céo, se continua-

rem apegados ás riqu'ezas e
4,

Jesus

aos pratzeres

da vida.

racista'e nativista

Nan
accentua
as naçõe
resia qu

n
é

p

à natiriistas dizem que Jesus foi um j udeu extremado. Elle proprib declarou qug não fora enviado senão uJ ovãlhas que se perderam da casa
de Israel (Matth. 15, 2$. Juntb ao PQeo de Ja.ób, affir.mou á, Samaritana qlle a salvação viria dos j udeus (Jo . 4, 22)
.

para si, pes1. Jesus queria dizer que
-os .resel'vava quSriS,
€rNão
entre
iudeus.
.
soalmente,--ã hi.ssão
excluir os pagãos. Ei* como proph'etizâta:
tretanto,
,,Muitos' r,ir.ão do Oriente e do Occidente, e - sentarmesa do banse-ão con,.- ÀÍrrúao, Isaac e Jacob,
dos pâ8,
^
óãiôrtirrn
«Mátth.
ã;;ú
-11).
aposos
e
tai'de,
pala
mais
áíõ;- ficária
s enviou
tolos e Oiicfuúios. Antes da A
28' 18)'
do in
seus Discip
São Lucas
lhos o univ
é a "hJz ve
vem a este
que tira o Peccado do

vol. §

21.

2. "A salvação virá dos j_udeus" (Jo.- 4,- 2-Z), Borque
Revelao po'o a. írrr".f é ó poriaag" daaverdadeira
Christo
de
morte
C-o*
31,'1;õaõ-tõrr.'I-;;i.-S
deixou d; o icí po.q*. não reconhecêra a hora
aõ- s"à visitação (Lúc. 19 . 11 ss')'

a
§ 11. Apologia

do

milag.rs

e

er,

ou
seus não o rece
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ex.1"?,!f,"iiJl:Ft3â"§Tá; i:i::
'
B,- t t llo triste..:?;.lH,Ir?

Christo ( cfr. Coloss.

l:

,Jufurrtj-r.

Jesus yeio não

só como a luz
como alvo de
2, 32 ss.).

de Israel, mas

itos (.ir.' iü..

§

11. Apologia do nr$agre
i#
A luta contra a dinindade de christo vem a sêr,
afinal, uma luta eontra a realiOáaó--ao
Admittindo-s,e q. qilagrê, não há por gue milagre.
n,egar a divindade de Christo.
Fala-se de miragres em se,ticlo estricto e em sentido. lato:

trict

.

(,Til?f,:fruãI

ê-,;,.1i. i:;
pent
:àli :i::"eições' curas reDizem os inc.eduros: A natureza ohedece a
reis
-áôtun.
eternas e irrevogaveis. I.i" rnilagre
curs

o

poâ.
al§uma
lei physica q,e ãinda ,ão .rliÊ*.emos.
b ) Milagres histori-c-os ( rnilagres em
sentido lato
são as revelações que
Deus' í;; ãoi fiáÀõns (inspira-)
ção, propheciâ).
Os descren tes affirmam : Deus não se comrnunica
comnosco. o que os homen,s acrediü-, ã
p.r.* invençáo humana. ô sentimento rerigioso é uma exacerba_
1. /Vlilagre e existencia de Deus

Quem crê na existencia de Deus, que
e conserva o rnundo, cleve crêr tambem nacreou
pos_
sibilidade do m1l-agre. aquõú;
as
leis
ü;'Iüo,
da natttr eza, pódJ pret.ii-I* e actuar directamente sobre as creaturas. Deus opera
*iüã;;;,
para confirmar a verdade de uuããrevel;ãd;:
1*

L-

Õ
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ao milagre ( "thaumaphohi'" ) n-asc-e da
muitos Íazem de Deus.
oü-p"rrthõista qge-deixou'
o mundo â mer'cê
zem que ú.üt

no
Os
da
na

natuieza. Os panüeistas identificarn
a ProPria di' indade'

a)

a

PossIBILIDADE Do MILAGRB

AncuMENTo PoR ANALoGIA
1. pelo milagre opera-rqú^ directa interv-enção
de Deus no curso ,roi*al dãs cousas , á' sem'elhança
pe-la
das modificações que se produzem na natureza, iâ
mutua influencia de variàs leis physicas, iá pela acção
directa do homem.

parcialm'ente,
a) A attracção magnetica suspend-e,
f ormação do gelo, a agua
Na
grrrnidade.
da
as leís
-partir
rochedos, com - a dilâtaçáo de t'olume' O
pãa.
Cercalor moailica a cohâsão das moleculas, etc'
tos f actores influem de tal forma em alguns corpos'a
alidades. O f erro Perde
qú lhes
se torna incandescente' A
virtude m
ca-se, conforme a temperaagua vapo

tura.

do homem sobre a
) como é vasta a influencia
nas modifieabaseia-se
moderna
natureza ! A technica
da natureino
no
opera
humano
espirito_
que
o
ções L
para
lavoura,
para
racionaes
methodos
Hâ
1
íur^.
natureza'
da
leis
as
que
modificam
ã- p.."aria, etc.,
b

as
Todos esses phenomenos e factos náo destroem
pelo

leis da ,rrtorõial só Deus é que as destruiria
milagre

?

2, O milagre não é um facto mais extraordinario
conservação do mundo. Quasi

tlo que a creação e

poré ú milagre em permanencia. Já não empolga,
que se ,.alira com toda a regularidade' Como acto
,i; omnipàtencia divina, a germinação de uma sem,ente é tão milagrosa como a multiplicaçáo .d-ot
14, 1í ss,; 15, 29 ss.) e a resurreição
;ágs (Matttr.
ãe Lazaro (Jo. 11, 1 ss. ) '

I
*
§ 11. Àpolo,Bia

do milagre

b) FwIT,IDADE Do MILAGRE
q ohra diO rnilagre
boas todas
vina da Creaç
milagre é
as cousas que

uma revelação

c)

CocNoscIBILIDADE

Do

MILAGRE

poderemos verificar, ern
e um milagre. Nunca eheas leis da natureza, mas
verificar pelas leis ia coPor exemplo'
oppõe-se a todas as reis biorotlcrnor'to'

2. A doutrina da lgreia sobre o milagre

A Igrej a sustenta que o nrilagre é possivel
e cognoscivel. No Concilio do Vaticano, foram

condemnadas, como hereticas, as opiniões dos
racionalistas:
"Se alguem affirmar: a) que não póde haver milagres, e que todas as referencias de mi-

lagres, tambem os da Escriptura, devem ser
tomadas como fabulas ou mythos;
b) que os milagres nunca podem ser averiguados com toda a certeza;
c) que por elles não se pode provar devidamente (rite) a origem divina da Religião christã : sej a excommungâdo" (Denz., 1813).

Explicação das verdades definidas:
a) Possibilidade do milagre. Jâ no Symbolo dos
Apostolos são propostas, como artigos de fé, a Resurreição e a Ascensão de Nosso Senhor. O canon do
Vaticano não se refere a nenhum milagre em parti-

cular. Estabelec,e, contra o racionalismo, euê póde
haver milagres; que não se podem, portanto, negar
eomo impossiveis os milagres da Biblia. Exige que

L
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se reconheçam certos factos da Biblia como milagres authenticos. Ao ,exegeta compete especificar o

earacter milagroso das narrações biblicas.
) Closnoscibilidade do milagre. Neste ponto, tamh_em, a Igreja não define minuã,encias. cônduúoã -,
theoria de que não se_ pode verificar o úitããiàl úrque não são conhecidas todas as leis da áaturieza.
P.*ru-§g,- pois, crêr que existem verdadeiros -ilãsiãi.
E' sabido eü€, pelas leis da natureza, um morto não
póde resuscitar, etc.
_ c) Virtude probatoria do mila

da gqnip_otencia divina. Não prov

verdade de uma doutrina. prova
merece f é ern suas palavras, porq
confirma com um signal de süa omnipotencia. O mil_agre certifica-nos ds que Deus se reielou. o motivo
de nossa fé está na verãcidade de Deus.

3. os mllagres de Jesus e a negação agnostica
os racionalistas mais'antigos admittiam fraude
(Reimarus) nos rnilagres de Jésus. os racionalistas
modernos procuram dar-lhes uma explicação naturáI.
As curas eram suggestões; os milagies da natuieia
eram meras casualidades ( a tormenta do Lago d,e Genesareth ), gracejos_ innoeentes ( substituição- da agua
por vinho nas bôdas de Caná), equivocós e illusóes
( na Ascensão_, Jesus desappareceu lentre
as arvores ) ,
casos de catalepsia ( resurreições ) .
David Frederico _ strauss (1885) foi o primeiro
gue- negou os factos. Para elle, todos os milagies ,eram
lendas ( mythos) . o proprio Strauss confessa qüe sua
theoria não tem cabimento, se algum dos Evairgelhos
foi escripto antes do segundo sécllo.
os hodiernos attribu,em os milagres ás allucinações dos Apostolos e Discipulos. Cfr. I vól. s 48, B.

t
LIVRO II
A OBRA DE

CHRISTO

CAPITULO

II

Jesus Christo, nosso Redemptor

§ 12, O mysterio da Redempção
1. A necessldade da

Redempção

Pelo peccado de Adão cahiu o genero humano
desgraça. A culpa de Adão passou para
todos os homens, com todas as f,unestas consequencias ( efr. § 54 ) . Ao p,eccado original accrescem ainda
os peccados p,essoaes. Desta maneira, todo homem
é alvo da colera de Deus (Jo. 3, 36; Eph. 2, 3).
O genero humano precisáva de um medianeiro
que não fosse tomado dentre os peccadores. Eis por
qu. Deus nos enviou o Salvadof na pessôa do seu
Filho unigenito, qu,e se humanou para consummar a
obra de nossa Redempção (Jo. 3, 16 ) .
Thema: Podia Deus perdoar o peccado sem re-

na maior

paração

?

2. A obra da

Redempção

a) Jesus Christo remiu-nos pela sua Paixão
acceitou a immolação do seu
Filho em reparação dos peccados do mundo
(satisfacção vicaria) (1). Christo é, o pae da hu-

e Morte. Deus

manidade redimida, como Adão é o pae da humanidade peccadora.
Como meio de reparação, indica a Escriptura a
Mort,e de Christo, o seu PreciosiSsimo Sangue (Rom.
5, 10; I Petr. l, l7), a obediencia até a morte (Phil.
2, 8) : "Como pela desobediencia de um só homem,
1, \ttd"

I

Elucidario.

)

t
ü
-)
cb
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muitos se tornara'm peccadores, assim pela desobediencia de um só muitos virão a sêr justos" (Rom.

5, 1g).
Em rÍrssa ord,em de idéas, a effusão de sangue
não nos é tão familiar, como aos primeiros christãos
gue ainda presenciavam os cruentos sacrificios judaicos. As expressões com que os agiographos descrevem a Paixão e Morte de Christo, são tiradas do
rito sacrificial dos judeus.
São Paulo compara a Red,empção com uma luta
de Christo contra Satanás. Christo desarmou os poderes inimigos (Col. 2, 15) e livrou-nos da escravidão
do peccado. A esperança christã oppõe-se à demo-

nophobia dos pagãos.
Outras metaphoras da virtude salvifica da Cruz
são o resgate da escravidão, o grão de trigo que morre (Jo. 12, 23 ss.), o bom Pastor (Jo. 10, 11 ), e
outras mais de peregrina belleza.

b) A superabundancia do resgate. Um acto
de obediencia teria sido sufficiente para extinguir todos os peccados da humanidade. Todos os
actos de Christo são actos do Filho de Deus.
A reparação que Deus recebe de Christo, ultrapassa a offensa de todos os peccados hurnanos.
Jesus Christo quiz suj eitar-se a tantos soffrimentos:
1. para nos mostrar a gran deza do seu amor.
"Não bastou para o seu amor, o gue bastava
para a Redempção" (S. João Chrysostomo) ;
2. para melhor conhecermos a malicia e a
abominação do peccado: "Pois (os peccadores)
crucificam de novo o Filho de Deus em si mesmos, e expõem-no á, ignominia" (Hebr. 6, 6) ;
3. para carregarrnos a nossa cruz com mais
paciencia: "Ponhamps os olhos e'm Jesus, autor
e consummador da, fé. O qual, e,m lugar do
goso que se lhe offerecia, padeceu na Cruz, sem
fazer casô da ignominia, e está sentado â' direita

§ 12.

O ü]rgterio da

Redempqão

do throno de Deus. Considerae,_ pois, aguelle
que soffreu tanta contradicçã I doã peccadores
contra si, para que, não vo ' :igueis ^J-"áíáuufalleçaes em vossa corage õir, no combate
contra .o .p_egcado, aindà
resististes ;t? o
sangue" (Hebr. 12, Z ss.).
3. Os fructos da

Redernpção

1. Jesus christo resgatou-nos do peccado
merceu-nos a graça:

e

, a) _apagando a. curpa do peccado originar
e de todos os peccados pãssor.r.^ o pàccado
tal é uma grànde deso^bediencia, u*, tonpemorin_

gratidãoeumaI
contra Deus. Je
obediencia pela

ecommette
nossa des_
á, morte na

I

Cruz (Rom. 5, 1g; Gal. 2,20) ; ,
satisfazendo á, j ustiça divina pela ex_
. !) de
piação
todas as p_e-nas dàvidár-ão peccado.
Por amor de Jesus ^ch"i.to, cance[ou
Deus o
decreto lavrado contra nós (coi. -á,-i+) .
ão divina, o di_
.. c). Merec
reito
â etern
a e a graça
de
VenCefmOS a
ã n. , concupiu"ã"óiâ
;,
d)
suavizando as agruras do trabalho, do
^^
soffrimento
e da propri; àorte
Thema: o soffrimento, graça de Nosso
senhor.
2. christo mo*eu por todos os homens:
"Elle é a propiciação p.ior nessos peccados,
sómente pelos noisos, mas p.lr. -pã..adosnão
todo o mündo,, (I Jo. Z í1. Nem fodos se de
sal_
varão, visto que àem todos os homens fazem
o

(Ga

L

?rff

)
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que é neces§ario para a salvação. os calvinistãs e os j ansenistãs ensinam que Christo morreu só pelos Predestinados.
4.AapplicaçãodasgraçasdaRedemPÇão

A obra da Redempção consummou-se com
a Morte de Christo. Rêsta, âPenas, applicar-se
ão individuo as graças da RedempÇ4o: J3tlf
Christo as distriÜue de maneira invisivel. O

visivel de sqqtificação é, a santa Igrg].1,
f"iá"au por Jesus Christo (cfr. I vol. §§ 17-20)'
De eaao procedia a mal_4ição que_ pesava
sobre o g.r.rd humallo. De Christo, cabeça da
nova huüanidade, irradia-se sobre nós um? pleglorio,ritra. de bençams. Até nos mysterios vista
a
sos de sua vida, Jesus não perde de
sobrebeatitude
nossa santificação e a nossa-

*S;*

natural.

a) A descida aos infernos. A alma de Chrisinfernos: 1. para applicar ás alto desce,
"ót
j
as graças dã Redempção e darustos
mas dos
lhes a etórna bemaventurança; 2. para sus-pe-nos chrisã"" e fechar os infernos (ri nbo).são
admit)eus,
grasa_de
na
tús que morrem
prificam
não
Deus,
dã
possã
a
á,
tidos
Juizo
"fiá;
"
do
dia
o
da bemaventurança até

""áot
Final.
A

Sagrada Escriptura. descreve

uma pt"çí

lãttiíi""da'

ql i-nfernos

como

Christo abre com
Ap:
- 2,-?4\-' Dl'-'
(I !"m-

gtlias^ portas

lit'
o seu poo'ui-(Ãp-r;1; 18;
Petr.
bem, que'Í.rür-p;égo" ás armas lo Limbo
3, 19).
b) A Resurreiçãô
oo $g Christo. Por ella ficou
ultimo inimigo da humamorte,
a
venciáa
nidade (Í Cor. 15, _42 - ss.) . Por ella tornou-se
christo ; ràb"ç* da humanidade redimida.
:!_

§ 12.
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o Filho de Deus tinha, por natur eza,
direito de glorificar-se a si '*ãr*o e de con-o
ceder-nos a eterna be: aventurança.
eúir,-tdavia, alcançar _ a groria
p-ro_prio- esfbrço
_pol_
e merecimento (Luc. 24, 26 phil . à, & .s.).-Themas : 1. A transformação do corpo mortal
em
glorioso' segundo a dõscripçaó- ãe São paulo
99rqo
(I Cor. 15, 42 ss.)-.
2. a Re.sllrreição, base de nossa té na di'inda_
rle de Christo ( cfi. Í vol. s aB )-.
3. A lVlorte e a R,esurreição
de Ct risto, como
-.rpi.itür
emblemas de nossa resurreição
(Rom. 6,
----

1-23).
c) o christo triumphante. I{a gloria celes_
de Christo participa
a divina recebe pela
Apoc. 7, 10) . Christo_
overno do mundo: con_

Irg.e e protege a rs".jXj-rirt.t;. ""."13}xH:
Juizo particular, e ãs j ,lgârá no Juizo univer-

*:

sal.

Themas:

1.

na piedade do

primeiros christ

_LApo.. 22, 20;

Hebr. 13, t4);

I

negação ,e , n?. esperansa de vencer (Act.
Ap. Z, 46;
_
18 ss.; 5, 4!-; 6: g; z, sí-...;
I-J;. 5;;i ; c) tirou_
!,,
lhes o pavor dô Íuiáo ii"ár "i Áro". 1 g,
6 ss. .
2. A esperaÍlga da patria cel,estiar e a ) sorte da
Igreja na teir.a ( jo. eap. t+_11) .
5. o mysterio da Redempção na vida de piedade
a) Práticas de piedade: a
sacra, a devoção
ás Qhagag de Nosso S-enhãi, i, viâ
mysterios
dolorosos
do Rosario, o signal ã; ô".i 2," ete.
b) Liturgia. Dupla é a idéa dominante da liturgia pascal: morrelr com
Cfiisto ;;i;'Iuta
contra

L
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resu_rgir com Christo pela graça d9,

B.a-

ótiã-o . aâ núctrãristia. Morrer e- r-esurgi_r com chrisio i" ÊíÀ t trm5.* , a idéa fundamental da liturgia

da Missa.
Na liturgia pascal vibra o iubilo da -victoria: os
estão v'encidos .(peccado, -demonio,
poderet i"iüiâol
-B;õii.*ó
e a Eucharistia são fontes de
il"rt;i; ó
vida sobretratural.
Sabbado santo descrevem os
As prophecias
-Jiãiio-, de
do rlo§;f,?.
admiranôi,
rl;L:::Tf1.t?'."âtlfi:
comparações: E' uma se.

da

Salvaçáo,.

é a

Passa-

compara-se, ainda, com -a
-r
. :ii " ::"r?T
' É? L?i,?i
"X

etc.

cada domingo cornmemora a Resurreição de chrisBáptisl]lg.. Cfr'
proprla resurreiçqo pelopascal
to, e a nossa,,vidi
(liturgia
.qu"*', do'Tempo
,ntúhónã

"do "Asp,erges" ).

Themas: 1. Explicar
Missa do TemPo Pascal.

11,

§

1-27',)

o

form,ulario de qualquer

ib
o
)
),
iç

re-

(Jo.

15,

ri-go

(Jo.

.

13. O mysterio da Redempção na historia das
religiões

l.Apertetçáodasoteriologiachristá

ARedempçohomemtodo.Porahi
ias ( 1) pagãs, que. s-ó vimporaes'- Ãs soteri-ologias
proc-uravam livrar o espirito das in;áir
il;;1ô'.t da mãteria (Platão) '

se distinguã ãà
bens e
savam
--p.riôit*
-í

vtd"

Eilucidario.

!

11.

o

myster:io da Redempção na historia das religiões
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christo, porém, livra a alma do peccado e clas
penas do peccado; preserva-nos a intelligencia do
erro e da falsidade; fortalece-nos a vontadé em toda
fra_queza; liberta-nos o corpo das garras rJa morte.
A Redempção de Christo não consiste em destruir a
personalidade humana, corno o fazem os buddhistas
e pantheistas, mas em expandir integralmente a nos.sa
individualidade pela vi da divina clos santos saera-

mentos.

No P-aganismo tambem havia nulnes soteriologicos.
o nome de "salvador" ( "Sotero,, ). Õ imperador Aggusto ela adorado como '"o paternar- Jüppiter e Salvador do genero humano". Nos mysteriôs
pagãos rendia-se adoração a varios numes redemptoDava-se-Ihes

res.

Thema: Espec_ificar a differença da Redempção

nos mysterios pagãos e no christianismo :
Distinguem-se: a) _ pela finalidade (no paganisrno: libertar a alma dos
demonios e da peiníciosa
influ,encia dos astros,_ $.rpertar nos animos a esperança da immortalidade); b) p,elo caracter dos nuúes
redemqtores_(nãq eram personalidades historicas, *át
personificaçõ_es da natureza; nenhurna dellas rnorreLl
pala remir de peccados); c) pelos meios de redempção ( não _ .pro_duzern legeneração moral, suggerem
apenas a idéa de salvação po-r_ rireio de manipüÍaçoes
-

mag_icas: convivios sacros, abluções,

rações, etc. ) .

uncçõ.r, cóhlú-

2, A origern da soteriologia de São paulo
Não é
pagãos, a
doutrina q
morreu na
C.ruz p-elos
não .õ"t ôcia redemp
,*u?

-"á;'

cado
%i?ifi:
dade, mas em impu{ezas hieraticas e physicài (;- m;teria é peccaminosa).

E' inexacto qug são paulo recorresse a mythologiry pagãs,_ para- formular os mysterios
da Éàãã;;-pção. São Paulo inclue a Redembção entre as doutrinas expressârr,€Dt€ communicadãi peloi- Âpútoror,
gle acompanharam a vida e a prégáção do Mes-tro:
"Antes de tudo, _ensinei-vos o que eu mesmo tinha
aprendido : que Christo morreu por nossos p.ccá-àói,

I
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segundo as Escripturas ( I Cor. 15, 3-4 ) . TantÊi ,eu,
como elles ( os outros Apostolos ) , assim prégamos,
e assim crêstes" (t Cor. 15, 11).
O proprio Christo annunciára a sua morte redemptora : "O trilho do homent não veio para sêr
servido, mAS pâra servir e para dar sua vida em redempção de muitos" (Marc. 10, 45 ). E na instituição
da Eucharistia, disse claram,ente : "Este ê o rlreu sangrie do Ir*Tovo Testamento, o qual será derratnado pâIa
ó bem de muitos, effi remissão dos peccados" (Matth.
26, 28).

A imagern do Salvador que redime o mundo pelo
soffrimento, foi-nos delineacla pela primeira Yez pelos
Prophetas do Antigo 'l'estamento. Isaias antevê, para
a humanidade inteira, um tempo de ltropiciação que
se baseia na voluntaria irnmolação ÇU€, de sua vida,
f.az o h'Iessias enviado por Deus: "Em v,erdade, elle
meslno tomou sobre si aS noSSaS fraquezas; e aS nOSSaS dores, elle meslno aS carregou. Nos O tinhamOs
como um leproso, como homem ferido por Deus e
humilhado. Elle, porém, foi f erido por causa de nosfoi esiltagado por cause cle nossos
sas iniquiclades,
-Sobre
elle caiu o r:astigo que nos devia tracrimes.
Zer:l paz, e folnos Sararlos CoIrr âs SuaS piSadUras"
(Is, 53, í

ss.)

3.

Diiticuldades

a) E' amesquinhar a Deus negarmos-Lhe o direito de p,erdoai sem exigir reparação. A sêde de
sangue ó indigna de Deus.
Como respollder a estas difficuldades?
ll ) E' injusto colldemnar um
o culpado sem castigo. A obra da
pr',esenta nenhum castigo. Christ
luntariamente í Paixão e Morte.
grave e hedion clo é o p_eccado, e quão
car-nos quão
immen so é o seu alnor para com os homens.
-r

Thema: O valor do sacrificio vicario na
christã (communhão dos Santos).

piedade

CAPITULO

III

O culto de Jesus Christo
e de sua Mãe Maria santissima
§ 14. A imitação de Christo
l. O poder do exemplo, eÍn geral
, . o espirito de obediencia leva-nos a observar a
1.i,. mas é o amor e a .sympathia-qil *, i*p.ilã a
imitar um modelo. A iúitaçao do^ rnoãero não nos
pesa
^

como

.o cumprimento de um dever. E, facil, é
agradavel, é
nobilitante. Modelo é o tvpo laôri-ão.
se nos an tolh-a, e coln o qual procurarnos iaentiriJrrnos. De modelo podem servii-nos os paes, profôs_
s.ones, heroes, ascetas, etc.

2. o

na imitação de christo
Devemos imitar as relações que christo
nha para com Deus, para com o proximoti-e
para com o rnundo.
a) Relação para com Deus. Jesus christo
estava inteiramente c-ompenetrado de que Deus
é nosso Pae. Essa relaçâo para com ó.u, ,."via-lhe de norma em sua vida messianica.
Praticou sernpre incondicional obediencia
ao Pae celeste. Aos doze annos, decl""ào p;blicarnente, no 'femplo,
de do
Êo"
-(i;;.
celestial era a unica-dir
2, 4.9). Erperou até tri
"ia"
e
o pàe
o
=pm
enviasse a g,1égar. Na
tinhà
orientSsão: "O meu ali
a vontade
daqrflle que me errviou,, (Jo. 4, B4).
Teve, sempre, illimitadà confiança em seu
Pae celestial. O amor do Pae manifesta-se na
natureza e na vida dos homens. E, o pae ce_

L

essenciar
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lestial que alimenta os passarinhos e veste as
flôres (Matth. 6, 26. 28). Sem__ a permissão do

fio le cabello sequer (Matth.
10, 30). Cheio de confiança em Deus, Jesus acceitou' a morte com tod s os soffrimentos: "Não
se faça a minha vontade, mas a vossa" (Matth.
26, 39). "Pae, em voSSaS mãos encommendo o
meu espirito" (Luc. 23, 46).
b) Relação para com o Pfoximo. Na opi-

Pae não nos cae um

'dos
philosóphos e moralistas p19ã_os,- o
nião
amor conçistia ná aproximação do mais baixo
para o mais elevado, do imperfeito para o mais

perfeito.
Jesus Christo desmente a sabedoria pagã.
O nobre deve 'condescender com o humilde,
o rico com o pobre, o j usto com o peggador,
como Christo ôondescendia com os publicanos
e peccadores. Esse amor nos torna iguaes a
Chiisto e a Deus: "I*lir to conhecemos o amor
c a caridade : que ( christo) d"-, a_ vida _por
Cfr. Jo. 13, 13 ss.; Luc.
nós" (I Jo. 3, i6) .
22, 27 ss.; Matth . 12, 20 ss.
c) A relação com o mundo. Jesus a caracteriza com á simples Pâlavra: "Que adeanta
ao homem ganhar o mundo inteiro, Se vem a
soffrer damno em sua alma ?" (Matth. 16, 26) .
Jesus exhorta-nos a dar esmolas e a fugir o map(exploração do proxim_o ) , os _ vãos cuida-orrir*ó
dos, a seducção dás cousas mundanas. Isto são posde n'ossa f é no Pae commum, que está nos
tutãOos
ôéor. Éaseia-se no facto de sêrmos todos irmãos, dotados de alma immortal'
Dizem os adversarios que a doutrina de Jesus
é refractaria ás riquezas e ao progress-o material. SeÉ""ãã ó iOeat christão, a mor- paite da. humanidade
ãôveria constar de pobres e desamparados, - que mepela pâciencia e resignação; doutro lareeem o
"éo

lT
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do, haveria um _punhadinho de fartos, que ganham
o céo por meio de
esmolas.
Taes idéas ia forarn r,efutadas por santo Agostinho. A caridade não se lirnita a eimolas materiaes.
N4o procede unicamente da compaixão natural. se
não houvesse pobres, a caridade não deixaria à,
existir. Tornar-se ia mais pura e mais desinteressada.
os hornens nunca poderão_ aispensar a esmola .ipiritual clo amor e da sympathia. o rico qu; dá esúora,
diz santo Agostinho, pode sêr facililente tentado
pela soberba.. sacrificando-se, para ajudar aos
pobres, o simples pobr,e pratica ^a cariáãge com mais
maior
---r'.
elevação e desprendimento.

d) Jesus christo é nosso nnodelo pela omnimoda perfeiçío do seu caracter. Despr eza as
rique zas, as honras e as alegrias do mundo,
sem sêr extremado asceta, coúo São João Ba_
ptista. vive no bulicio do mundo, mas não se
entrega _ ás suas attracções. Não desdenha
as
puras alegrias da vida* O mysterio do mal não
lJr.- perturba a harmdnia dâ alma. A humildade era-lhe condição essencial p*r* a verdadeira . grand eza de caracter. ngràaãàu â Deus,
só por se revelar aos pequõrrinos, *àr t;;lão
bem por occultar-se aos ro6.rto,
1Maíth- il,-2».
Todo caracter humano tem suas arestas. Mas, o
caracter de Jesus christo é de uma integridade
sobrehumana. Jesus christo é o homem perfeito por
excellencia. Nelle se coadunam a energia com a
bondade, a pureza com a compaixão, condescendencia com a majestade, a frãnqu ezaaco*
a circumspecção, ,etc. No caracter de Jesus ha um não
sei
qge de mysterio. os adversarios chamam-lhe demoniaco, o povo acclama-o como propú;tr" os Discipulos reconhecem-no como Messias. Éuu proprÍo
no'
revelou o segredo de sua personaltdade i ê o F,ho
consubstaneial de Deus.
Irus c Vida

\
1
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evangelia) A observancia dos conselhos perpetua,
castidade
voluntaria,
pobreza
cos:

obediencia aos superiores monasticos.
b) A imitação das virtudes de Jesus Christo'
A móaitação é o meio mais efficaz para se
compreherider a alma de Jesus'
c) A mystica vae além. Procura imitar a
Jesus em toáas as circumstancias de sua vida'
mostra, peia sua vida, quq pobrezà,
Jesus nos
ta'r
persegurção, des_p tezo e calumnias são o apanagio- dos Predilectos de Deus.
Livros sobre a imitação de christo: o Novo Testamento, as Confissõ

ção de Chrito (Tho
éspirituaes de Santo
devota (Philothéa)
A revista: "A Vida Espiritual", re{Sida-pelos PP' Fran.ir."nãi da Matriz dê N. S. da Paz,. Rio.

§ 15. O culto de Jesus Christo
to ou veneração ê o reconhecimento
alheias. O culto r'eligioso creou, em
formalidadrs e cerimonias especiaes.
mprehendermos o que Yery a sêr culto
religioso, cumpre-nos notar dois. principios fundamentaes:
a) Presta-se culto so a pessoas, não a animaes
ou

cou-cas. Quando, Pois,

gens, reliquiás),

o culto

é

se v,eneram obiectos (imaprestado â' Pessoa a quem

se refererrr;
b ) o culto Pode dirigir-se
dh úôsma p,essoà (P. ex. â' fé,
d,e Maria santissima).
o culto- que se

eÉama-se
culto que sõ--ió"d.
-õúãã,
õil; .iããaãr,

perfeiçõ.í,

a

^

diversos attributos
pureza, á caridade

de suas
pol
-cuttocausa
de latria. o
or causa de perf ei-

ou culto de dulia'

§ 15.

O eulto de Jesus Christo

6?

A. o cur,To DE Jnsus crrnrsro EM
l. A adoração de Christo

cERAL

como Filho consubstancial de Deus, Jesus
Christo deve sêr adorado, integralmente, em sua
divindade e humanidade. A -pessoa de chris-

toé

uni
ti.?'

â

dade
Jesus

'

"3iT"ià'jlilJr'"$i
adàraçao e" ãivir,-

christo é tambem o salvador e Medianeiro, qug nos p_rocura levar a Deús. A ig;;J"
a christo Deus, e faz oraçõ"e, ",
f*:
_orações
L)eus
pela mediação de christo Redempiãr.
Jesus christo exhorta-nos a te,ar ao pae directam,€rte (Padre-nosso), e a rezar por seu intermedio (em ,seu_nome). Promette attenaefnos, quando nos
dirigimos directamente a Elle: ..Tudo' guanto me
pedirdes em meu rorr,ê, eu o concederei,, ( j;.
ri, ti),
E' a vontade do pae que "todos honrem
ao
Filho,
--Zá
assim como
pae,,

honram ao
(Jo. S,
Thema: A
orações de vari
II Cor. 12, 8; I
Iectivas (Phil. z
testemunho de
oÇo, s l, Z.

I

.

2. O histor{co do culto laheutico
a adoração de christo ê a nota predorninante
da piedade christã. De todas as litur,iãs foi o rito
lgTa-no que conservou na santa misú a praxe de
dirigir-se
a christo Medianeiro. Nove aecimos
todas as orações são feitas a DeuJ -páa"e -;ã;" a"
-idiação de Jesus christo. só quatro
se dirigem a Deus Filho: o_ Kyrie eliison, orações
,õàunoí pãrú
do Glort' o Agnus Dei- e as t..r-'or"õãã,
^antes da
Communhão.

t_
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Na luta contra o arianisffig, & Igreia

Oriental

esse antigo modo de rezâr' porqqê - os
abandônou
ãrfã"õr dahi- úpt isrãavam, affirmando que Christo
não era Deus.

3. A idéa de mediação

Trento).

B. Fonues Do CULTo A JPsUS CuntSTo
O cultO de Jesus na Eucharistia, e o Culto de

Deus peto--ministeriô- oã
tráí"4ôt ern ôutro lugar

na saáta Missa,
,lplul
§ 26'28) '

(§

1. O culto de Chrlsto'Rei

serão

§ 15. O oults

de Jesus Christo
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mos sob a, sua bandeira, para bem cumprirmos
a Lei christã na familia e na sociedade, na vida
politica e economica, nas artes e nas sciencias.
O culto de Christo-Rei é uma reacção contra o
laicismo, heresia moderna, que procura eliminar o christianismo da vida publica e social.
Introduzindo a festa de christo-Rei (Natal de 1925), Pio _xI deu novo toque de reunir
tr)ara a "Acção Catholica".
Thema: A Missa e o prefacio da festa d,e Christo-

Rei.

A idéa central da festa é a no'ssa fi,el vassalagem
Christo-Rei do Universo. Na pessoa de Chri-stóRei não se deve attender unicamehte â majestade de
Christo Juiz.

a

2,

o

culto do crucificado na evolução da arte

Pelas obras de arte ter-se-á uma idéa sempre parcial da maneira por que a christandade
venera a Christo Redemptor.- Do material existe.ntg podemos, todavia, deduzir a evolução da
piedade christã, em suas phases mais cáracte-

risticas.

t

l
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Os primeiros christãos ven'eravam o Bom Pascomeçotl_ -a venera_ção de
Christó como Rei da eterna gloria. hÍuitos Padres da
como Santo Agostinho e São João ChrysostoIgreja,
rÀo, não conheciam ainda as representações do Crucifixo. Antes do seculo VII, pintava-Se a cruz sem
o corpo. Só nos seculos VIII-X é que as imagens
do Crucifixo se foram generalizando.
Até o seculo XII, a arte romana não conheeia
outra representação senão a de Christo triumphante,
em attitüde erecta sobre a cruz, com olhar.sereno,
Sem nenhum rictus de dôr, sem a chaga do lado, Sem
a corôa de espinhos. Algumas vezes' o Crucificado
trazia um diadêma real. A arte de então queria exprimir que Christo era o Deus Crucificado ( regnavit a ligno Deus).
Na época das cruzadas, pelo contacto eom
os Santos Lugares, os christãos começaram a venel'ar os myster:ios da humanidade de J,esus. Na vida
de piedade, prevalecia a idea cle que Christo viveu
sobfe à terra, para ntorrer em reparação de uma
culpa infinita.' h[a mesma época, S. Ans-elmo de Cantuaiia dissertava amplamente sobre culpa e reparação. Como as igrejas gothicas se elevam ao céo com
§uas torres esguias, assim o Crucificado ergue os
braços a seu Pãe, para implorar misericordia.
São Bernardo e São Boaventura escreveram obras
de folego sobre o tnysterio da Paixão. O culto, - porém'
ró se iôrnou populàr pela assidua prégação Ç.ot ft3des franciscano§ e dõminicanos. Frei Angelico da
Fiesole o. p. pintou São Domingos . abraçando os
pés da Cruá. Essa attitude ficou, mais tarde, resercomo synrbolo das creaMaria Magdaleua,vada para
-a
-remittidos

tor. Apos as perseguições,

_

_

muitos peecados, porturas qu,em foram
que muitb amaram a Nosso Senhor.

aartegot
Nai
nascença h
ás raias
Por vezes
esthetica,
Christo pa
lL'J ,i,ll",rorre por suas convicções.
Na Idade N'tédia ( periodo gothico ) , o cttlto da
Paixão ràrnificotl-se erà rnuitas devoções : Chagas,
Via Sacra, Agonia de Nosso Senhor e outros factos
da ságrada Faixão. Na liturgia da santa Missa s,e

§15.O culto de Jesus Christo

commemora, todos os dias, a Paixão e NÍorte cle l{os-

so Senhor.
A arte christã f ixou varios f actos posteriores â,
morte de Ftrosso Senhor : a descida da Cruz, I{ossa
Senhora da Piedade ( a obra prirna de Miguel Angelo), a lam,entação de Christo (Giotto). Datam da
Ídade Média as representações do i{crnern das dôres ( Bom Jesus), de Christo no laga:.' (isaias, 63, 3 ) ,
etc, Na Peninsula Iberica e na America Latina, fazem-se imagens d,e Nosso Senhor dos Passos, de Nos-

sa Senhora das Dôres, do Senhor hlorto, que são
c do Enterro.

levadas nas procissões do Encontro

3. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus
Obj ecto de culto é o coração de carne, Iigado á, divindade pela união hypostatica, sImboto do infinito amor que Jesus tem aos homens (Eucharistia, Paixão e Morte).
O culto do Ccração de Jesus refere-se, em
ultima analyse, â, pessoa divina de Jesus. Consiste na pratica do amor e na reparação de todas as offensas que se cornmettem contra lrlosso Senhor, mórmente na santa Eucharistia.
Os principaes exercicios são: aÍnor e imitação, adoração, arrependimento e desaggravo.
Os meios conducentes: Clommunhão reparadora (Primeira Sexta-Feira ou Primeiro Dorningo do mez), Hora Santa, Apostolado da OraÇão, Guarda de Honra, consagração ao Sagrado
Coração de Jesus, ladainha do Sagrado Coração

cle Jesus, etc.
A imagem do Coração de Jesus é ulna combinação de realismo e symbolismo. Antigamenüe ( desde
o seculo XVI) costumava-se pintat' so o coração,
emmoldurado pela corôa de espinhos. Por d ecreto
do Santo Officio ( 1 891 ) , essa representação f oi prohibida para o culto publico. A trgreja quer assim inculcar qu,e o culto propriamente clito se refere á divina
pessoa de Jesus Christo.

J. P. JUNGLAS
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A tradição mais recente pinta toda & figura de
Christo com o coração visivel sobre o peito. Como
muitos artistas não acceitassem tal representação, o
Santo Officio decretou eue, nas imagens expostas ao
culto publico, deve estar visivel o coração.

§ 16. Jesus Chrlsto nas bellas artes
A physionomla de Jesus
a) As feições de Jesus nos são desconhecidas.
1.

fiel de Nosso Senhor. Santo Agostinho já dizia: "Finta-se o rosto de Nosso Senhor
segundo varios pontos de vista. Por esta razáo é permittido affirmar que era, talv,ez, desta ou daquella

Não temos imagem

maneira".

São João Damasceno (fall. 749) é o primeiro
que pretende fixar a feição exacta de Jesus Christo:
Era de alta estatura, sobrancelhas cerradas, nariz avantajado, cabelleira ondulada, barba de azeviche, tez
morena, muito parecido com a slla Mã,e. Fontes posteriores modificam um pouco a descripção de Sâo
Damasceno: Tinha barba loura, mas curta; cabelleira
Ionga, porque nunca fôra tocada pela tesoura (Nicephoro Callisti, e. 1333).
Apocrypha é a carta de Lentulo que teria sido
o antecessor de Poncio Pilatos, e teria remettido ao
Senado Romano uma descripção ( identificação ) de

Jesus.

Apocryphos são, igualmente, os assim chamados
"achiropitas" ( do grego : acheiropoieta), quer dizer,
pinturas que não foram feitas por mãos humanas.
Os prirneiros appareceram no tempo do imperador
Justiniano ( 527-565 ) , pintados em telas ou feitos em
argilla. O povo julgava que tinham cahido do céo.
Os achiropitas mais divulgados são os quadros de
Abgar (em Roma e Genova ) e as ef figies de Veronica ( em Turirn, etc. ) . Despidos do caracter lendario, os achiropitas têem para nós o valor intrinseco
de obras christãs.
b) Origem do symbolisrno christão. Na impossibilidade de obter a verdadeira effigie, os primeiros christãos só representavam emblemas de Christo :
A Cordeiro, a Cruz, o Bom Pastor, etc. A arte sym-

§ 16. Jesus Christo nanr bellas artes
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bolica conservou-se em todas as épocas da historia
ecclesiastica. Na época posterior tr Constantino Magtro, surgiu à arte historica, quer dizer, a tend,encia
de pintar a Jesus com determinadas feições humanas.
Essa transição não se effectuou sem difficuldades. os adversarios não convinham, porém, nas razões de sua attitude negativa. Tal all-egav a a prohibição velho-testamentarià de se fazer Imagens, qual
receava o perigo de idol rtria, outro insistia úa jmpossibilidade de retratar Nosso Senhor.

c) A resp,eito da
as opiniões na Igreja

de Alexandria, Orige
zi.la de Isaias 53, 2

formosura". fmaginam que Jesus

(

tigo. -o philosopho cel§o escarnecia: "como o espirito de
Deus estava em lhristo, conform,e dizem ãt
christãos, devia Christo sobrepújar a todos or- hómens em corpo e formosura. Mas, os proprios chris_
tãos confessam que era de figura pequena, franzina 1
disforme".

Era esta a opinião mais antiga. Na época
posteconstantino Magno, os cÉristãos -repre3entavam a Christo como o ideal da belleza humãna. Atinham-se á palavra do psalmistà: ,,fu .ütÉapassas em
formosura os filhos dos homens" (psarm. 44,-gi. essi*
julgavâffi, entre outros, são João Chrysostómo u -Sao

rior a

Jeronymo.

o ideal de belleza oscilla,

§Focas.

_

D_ahi

Jesus Christo.

conforrn,e as raças
- e
artisticôs au

a origem de varios typos

2. A imagern de christo na historia da afte
Na historia da arte, revezam-se, como typos principaes, âs interpretações idealista e r,ealista.
_ a) As icones de Christo na antiguidade christã.
os artistas procuram erprimir a divinãade de ctiriiiõ.
Pintam-no como jovern imberbe, cuja figura é - rm
symbolo da eterna juventude e do seu poáer sem Íimites"
Essas imagenl fazem lembrar as representações de
Hermes, Dionysos. Eneontramlse em
{nollo,
das eatacumbas, em §arcophagos, em ,ifondi bal"uii
ã'óiõ;;,
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em mosaicos, em obras de ourivesaria. Reapparecem

RenasCença, p. ex. no "Juizo final" de MigUel
Angelo.
Nas épocas posteriores, -mucla-se o ideal d'e virilidade. À aite representa a Christo como homem cheio
llleira e barba curta, com
de força, com I

,n

s, com fronte espaçosa'
olhos lrandes e
. Os quaclros fazem lemcom feIção nobr
épios (Esculapio).
brar zéos (Juppi
A arte byzantina exaggera as proporÇles humanas, para realçar a divindade de Christo. Representa
a Chiisto comb velho decrepito, de membros hypertrophiados, com aspecto que horroriza.

b) o typo ideal da Idade i\,Iédia e Moderna. A
escola idealista creou v,erdadeiras obras-primas na
Renascença. A cabeça de Christo pintada por Leonardo da Vinci na "Ultima Ceia" ( mais tah'ez o esboço
f eito antes ) será a expressão mais perf eita do typo
i

dealista.

A Renascença pinta Jesus Christo como o ideal
de belleza masculina. Animado pelo espirito de São
Francisco, Giotto substituiu o Christo byzantino pelo
ideal de Christo nosso irmão. Frei Angelico da Fiesole o. p. aperf,eiçoou as tendencias de Giotto. O
ideal da Renascença culmina na§ obras de Raphael,
Leonarcl.o, Miguel Angelo, Ticiano, Corregio, Guido e
Rubens.

e ) O typo realista da Idade Média e Moderna.
A arte realista não quer pintar a belleza physica de
Jestts, mas interpretar o heroismo sobrehumano de
sua alriia (promptidão pa.ra o sacrificio). O realismo

foge todas as idealizações. Alem dos typos creados
pela arte gothica, existem os quadros de Rembrandt
; Duerer, prlpitantes de realidade. Duerer soube interoretar o "Hotnem das dôres".
No seculo XIX ( seguncla metade) , o realismo degenerou muitas vezes em crasso naturalismo. Alguns
ártistas procurayam a maxima exactidão geogra-phica
e ethnographica. Outros enquadram a vida de Christo
na épocã inodertra, representando Nosso Senhor com
a blúsa de anarchista, como agitador proletario, etc,

T
§ 17.

A poesia christologica

3. Arte sacra e vida christã
Muitas pinturas destinam-se â decoração do templo de Deus. outras são quadros instructivos. "São
a cartilha dos que não sabem lêr" ( S. Gregorio htagno).

A principio, as pinturas se restringiam a, scenas
do Novo Testamento. i\,íais tarde, pintavain-se scenas
do Antigo Testarnento, como allegorias do Baptismo,

da Eucharistia e da Paixão de l{osso Senhor. As illustrações inspiravam-,se, tambe ffi, na vida dos San tos

e em fabulas.

Os quadros e imagens, dea nte clos quaes fazemos
nossa devoção, derrem f ixar nossa attenção na pessôa dos Santos ou nos santos mysterios da Religlão.
O Concilio de Trento condemnou eomo pagã a idéa,
{e que nas irnagens existe alguma força natural ou

divina (Denz.-Banr1§r.

986 ) .

§ 17. A poesia christologica
Em todas as literaturas christãs existem muitas
obras poeticas sobre Jesus Christo.' Aqui nos r,eferimos ás poesias qlre a Igrej a, no correr clo.s seeulos,
adoptou para fins liturgicos.

L

Antiguidade da poesia christologica

Desde o começo, il Igreja cantava h.,,mnos a Christo Deus. os n ais antigos são o "IVIagnificat" de l{ossa
Senhora ( Lue. l, 46 ss), o "Beneclictus', de Zacharias ( Luc. l, 68 ss ) , o "I{uric dim ittis" de Simeão
(Lue. 2, 29 ss).
I'lão sci os escriptores ecclesias ticos ( São Justino,
T,ertulliano, origenes ) , rnas até Plinio o Moço ( cfr.
§ l, 2) nos ref eiem que os christãos entoavarn cantos
a Deus e a Jesus Christo.
cultivar o eanto com toclo
reges deIIe se prevaleciarr
ctaria. Os ltovos canticos
dos psalmos e antiphonas.
E' inexacio suppor que a Igrej a não tenhrr cultivado a poesia sâera durrrnte as perseguições. Sa-

|f
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do edicto de ConstantÍno, o§ ch! stãos cãntavam louvores a Deus em sua§ funcções

be-se eU€, antes
liturgicas.

2. Divisão dos hymnos

sacÍo§

a) Segundo a forma literaria, ô c.anto ecclesiasanti'
tico Áe divide em prosa rhithmica (psalmo's,
phonas, r,esponsorios) e poesia e,stroqhica (hymnos
bropriamentã ditos). Os poetas _ liturgicos preferiam

metlos simples de cadencia iambica.
b) Segundo a finalidade, divide-se em cantos rigorosamenle liturgicos ( h{issa e_antacla, Officio dlviáo ) e cantos populares, cantados em latim oU na
lingua do paiz, por occasião de rezas, novenas, t.o'
maiias, rogações, missas rezadas, etc.
Os textos liturgicos acham-se no missal e no
breviario; as melodias, nos manuaes de eanto-chão
( antiphonal, ritual, kyrial, etc. ) . (l,s- h1'mnos que se
cantam apos o gradual da santa l\Iissa, c:hamam-§e
sequencias.

3. Hymnos e cantlcos christologicos
l, Da antiguidade christã, vide supra.
2. Da época dos Merovingios e Carlovingios: :'-V-exilla Regis prodeunt" tle Venancio Fortunato ( f all.
c. 600); "Glôria, Iaus et I onor tibi sit",-!rvmpo- da
Procisiáo de Ramos, composto pelo bispo Theodolpho
de Orleans ( fall. 821 ) .
3. Dos rrrimordios da Idad,e Media : "Victimae
paschali", sequencia da Missa de Paseoa, autor deSconhecidu.

4. Da plena Idade Media : "Salve caput cr_ueqt_atum" (O' fáce arnortecida !) da escola mystica de São
Santo ThoBernardo; "Í.auda Sion" e "Adoro te",
-du i1ae",maz d,e Aquino o. p. ( f all. t27 4) ; |'Pi..s
-d"
Thomaz de Celano ô. f. m. (fall. f250); "In dulci
iubilo", "Iesu, dulcis metrroria", Ave, -veru-m. corpus",
de autores desconhecidos ( seculos XIII a XV )
4. Distincção entre poesia sacfa c poesia protana
A distincção essencial entre poesia sacra e a
profana está na invenção do_ assumPto._ A poesia .ti[urgica cinge-se aos f áctos da Revelagão, e adapta.

§ 18.

O culto de Maria

77

os á nossa vida intelleetual e affeetiva. Destinandose ao culto collectivo, os cantos liturgicos ostentam certa sobriedade de s,entimentos. A pathetica ê
virtua!, mas arrebatadora. No canto-chão, por exemFlo, a majestade se casa com a singeleza.
Johann Gottfried Irerder frisava a objectividade
da poesia sacra: "Qu,e é que nos commove na poesia
liturgica, senão a naturalidade e singele za? Nella se
ouve a linguagern unisona de uma só fé e de um
só coração. I{os cantos liturgicos não há requintes de
sentimentos. Nelles vibra um lyrismo popular e universal. IVIaI avisado andaria quem procurasse novas
idéas no "Te-Deum" ou na "Salve-Rainha". A singeleza
e quasi vulgaridade de inspiração é que lh,es dão
o caracter de verdadeira arte. O canto liturgico deve
sêr um holocausto ambrosiaco da natureza, a renovâr-sê continuamente, com a mesma pujança e vitalidade".

Sob o ponto de vista da fé, deve-se ainda acna liturgia a "palavra do Senhor'
se torna mais eff icaz pela mysteriosa operação da

crescentar que
8raça.

Leitura: Heitor Pedrosa, Nos esplendores

poesia liturgica. S. Paulo.

da

§ 18. O culto de Maria
1. Razáo d€ ser
Dentre todos os anj os e santos, tributamos a Maria santissima a mais alta veneração : a) porque é, a Mãe de Deus; b) porque
é mais santa que todos os anj os e santôs;
c) porque a sua intercessão é a mais poderosa junto de Deus.
O culto de Maria não ê nenhuma adoraçfo. Consiste __apenas na maior de veneração (hyíerduiia)
que _lhe prestamos, por têr cooperado no -mysterio
da Encarnação. apesar de todos os dons sobrenaturaes Maria Santissima não deixa de sêr rnera cron.
tura. Rende-se adoração á humanidade de Christo,
:unicamente porguq estâ llgada â divlndade pcla uniâo
hypostatica (cfr. § 8, 3).

J. P. JUNGLAS JE§US CHRISTO

2,

Caracter

Na devoção. a l{ossa Senhora cabem os
mesmos prlncrpros que se. applicam ao culto
dos santos em geral:
a).Não é necessaria_ para a salvação, como
de Deus e de Jesus Christo;
culto
o
b) mas é muito util para a nossa salvação ; é mais effrcaz que a veneração de outros

santos;

c) presta-se culto a Maria santissima pela
imitação de sllas virtudes, pela confiante invocação (louvor, propiciação, acção de graças).
Deus ajuda-nos com a sua omnipotencia (miserere nobis); Maria, so pela sua intercessão (ora pro
nobis

)

.

devoçã

dos

te

am con

. Após
, o culto de Ivlaria tomou grande incremento
definição do dogma da maternidade divina).
As primeiras festas marianas datam do seculo
V. A mais antiga é a f,esta da Assumpção de Nossa Senhora ( 15 de agosto ) . O povo christão creou
muitas formas de devoção a N[aria santissima: promessas, ex-votos ( construcção de igrejas, escolas, hospitaes), patrocinios ( consagração do Brasil a Nossa
(
(

431 )

Senhora da Conceição Apparecida), romarias (Apparecida, Lourdes, Fátima, Guadalupe, Lujan, etc.).

Thema: Quaes dao as principaes invocações poSenhora? Nossa Senhora da Lrrz,

pulares de Nossa
gtc.

r,

3.

Bençãos

é o nosso modelo. E'
ervou o estado de perra o pri'meiro homem
enta, pois, o ideal ethi-
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co-religioso da humaniclade. Nella se reflecte
a perfeição de Deus.
o culto mariano empolga-nos o coração,
p_orque em Maria temos sempre a Mãe cârinhosa que nos aj uda no combate contra a tri-

plice

concupiscencia.

r

Pela modera-ção das paixões estabelece-se a perfeita harmonia de nossa alma. Maria santissima nos
ensina a combater a baixeza, a insubordinação e o
espirito de negação. A imagem de Maria inculca-nos
o humilde cumprimento dos nossos deveres, a silenciosa promptidão para o sacrificio: "Eis aqúi a rerva
do Senhor ! faça-se em mim segundo a fossa palavra !" (Luc. t, 38 ) .
Th,ema : Maria e a prophecia de simeão ( Luc.
2, 34 s's.) .
o culto de Maria santissima inspira-nos amor
ir pureza. A lembrança de nossa Mãe do céo âcode-nos em perigos e tentações, como a lembrançâ
de nossa mãe, aqui na teria, nos livra de irrefl'exõ,es e leviandades. Em Maria santissima contemplamos a Virgem' immaculada que nos incita ao ideal
de pureza e continencia, a Rainha celestial, em cuja
vassalagem nos cumpre observâr a pureza do côração.

o ideal mariano ensina-nos obediencia a D,eus, e
resignaç4o, caridade e abnegação para com o proximo,
moderação de nossas paixões e suppressão - de instinctos brutaes.

b) Maria santissima é a nossa Mãe. Confiados em seu maternal amor recorremos â
Maria santissima, qu
ate-

moriza, quando a tent
uando o soffrimento nos
seu
p_oder maternal, porqu
éa
Mãe de Deus.
Momentos há na vida humana que o pensamento de Deus não nos consola, o pensãmento de Jesus
Christo nos incute temor, t orquê nos lembraúoi, -aô
mesmo tempo, de que Jesus -será um dia o nôsso

L

a
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Juiz inexoravel. Em taes angustias da alma, -São
Éãinardo recorria a Nossa Senhora, e, invocando'g,
ieóobrava toda a confiança em Nosso Senhor.
Themas: 1. Os motivos de nossa confiança 'em
Senhora, expressos
Nossa
t'Lembrae-vos".

na

"Salve-Rainha"

e

2. Ilossa Senhora das Dôres e a creatura

no

que

soffre.

c) Maria santissima leva-nos a seu Divino píttro. O culto mariano é, o meio seguro de

de

Deus.

lo XVI.

Na Idade Media, os christãos invocavam Maria
santissima como nossa Imper atriz, nossa Rainha e

a

§ 19.

as bellas artes
O culto mariano e

81

artes
Ínariano e a§ bellas
i§ 19. O culto
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LIVRO III
JESUS CHRISTO,
NOSSA VIDA NOS SANTOS §ACRAMENTOS
Transição

cons
Je
rcbra da
lsos fruct

pção pero sacrificio clo calgue, atravez dos seculor, ,
icaáAo ás almai os prr..io_
e Morte. Os thesouros da
igrâÇa, Jesus christo os confiou á sua Igreja. or- *ri;
importan-t-es vehiculo.s cla graça são o.s -santos Sacrarnentos. NTelles opera o próprio christo.
*ario,

-

CAPITT]LO IV
Jesus Christo e os santos Sacramentos
§i 20, Jesus christo e

a etficacia dos

sacramentos

1. Jesus christo e a instituição dos sacramentos
sacramento ir um signal sensivel, instituido
por J_esus Christo, p_ara_ nos conferir a graça
çtqe ll" é peculiar. Só Deus é que póde }rriituir
signaes como instrumentos õ vehiculos de
sua grgça divina. Jesus Christo tem esse poder,
como Deus e como homem, em virtude dà paix.ão e Morte e da união hypostatica. E de facto
irnstituiu sete Sacramentoil que nos conferem
grâça_ infallivelmente, a neo sêr que haj a
al.gum obice de nossa parte.

. A.Sagrada E
ins.tituição de
*I'radição
aqostol

consigna expressamente

ento, õ"açai'á infalliv,el
gue todõs forarn insti-

tuidos por Jesus
a ) Palavras de hlosso senhor sobre os santos
sacramentos:
6{i
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A ordem de baptizar: "Ide, ensinae to4o=q os p9. fãptira.-o* eú nome do Padre e do Filho e do
Eipirito Santo" (Nlatth. 28,- 19 )': "Quem n-ão renascer
A necessidade do Baptismo
por ;;iõ à, ag*a e d9 É_spirito Santo, não pocle entrar no reino de Deus" ( Jo. 3, 5 )'
A Confissão foi instituida no dia da Resttrreição,
os tPo:191o: i
q
qugm vos Perd
doados' A^gU9P
d
(Jo' 20, 22-23) '
v
onferiu o sacerNa Ultirna Ceia, Jesus
clocio aos Ãpostoloú, conr as pala,ras: "Fazei isto
em rnemoria ãe mim !" (I Cor' 11, 24\'
b ) os sacramentos n as comnltlnidades apostoli'
casi
Os Sacramentos da Chrisma, da Extrema Uncção
e cla Órdeú foram adrninistrados pelos santos Apostolos :
Chrisma: São Pedro e São João foram a Samaria,'titparc conf erir o iispirito..§anto aos christãos que
ham sido baptizaãos : "Impttnham-lhes,. .pois, . as
ró
mãor, e elie-s rece^biart o Espiiito Santo" (Act. Ap'

vos

8, 14

ss.).

Extrerna uncçáo : "Hà ent1e vos slgum enferrno ?
NIande chamar os sacerdot,es da Igreia, para teza'
e un§li1em-no coln oleo, em llome do
;ãr" sobre .it*,
Sànhor. E a oiaçao ãa fé salvará o enf ermo, -e o Se-

;úói lhe dara ailivio. E se ,estiver em peccados, serOrdem : "Exhorto-te a
da graça de Deus, que em
minla§ mãos" (II Tim' 7,
O Matrimonio foi inst

lhe-ão perdoados" (Jac. 5, 14-15).

terreal. J,esus Christo elev

mento, e restituiu-lhe a un
_q modelo do matrimonio
i;rimitlva (Mtiú, 19, 1 ss.).
está na ,r")ío eipiritud de christo corn a santa Igre-

ja ( Eph. 5, 32)

.

2. Jesus Christo e a administraçáo dos sacramentos

'fodos os sacramentos são actos de christo
â, direita de Deus Padre. O sacerdote que -o§
administra, é apenas Llm instrun:rento nas mãos

§ m.
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de Christo. Não sendo instrumento mecanico,
sacerdote deve ter a intenção de observar

o

as disposições de Christo acerca dos Sacramentos. O ministro dos santos Sacramentos deve
tambem têr a intenção de fazer o que ordena
a Igrej a, pois a ella foi confiada a administração dos santos Sacramentos.

Por via de regra, é o sacerdote que administra
os santos Sacramentos. O bispo administra o Sacramento da Chrisma e da Ordem. Em casos particulares, póde o Papa conferir a um simples sacerdote a faculdade de chrismar. O Baptismo póde sêr
validamente administrado por qualquer pessôa, sem
distincção de sexo ou de crença, quando assim o
exigir a necessidade. O Matrimonio torna-se Sacramento pelo consenso que os contrahentes devem dar
na forma prescripta pela Igreja.
O facto de ser Jesus Christo o ministro principal
de cada sacrame,nto, dá-nos a garantia de recebermos a respectiva graça, e por ella alcançarmos a

nossa salvação.
A validade do sacramente ou a infallibilidade da
graça não depende, de maneira alguma, da dignidade
da pessoa que o administra em nome ce Christo e da

Igreja.

3. A Igreja e os santos

Sacramentos

Jesus Christo confiou á, Igrej a a administração dos santos Sacramentos. A Igrej a tem,
pois, o direito e a obrigação de tomar as medidas necessarias, pârâ que se não percam os
salutares effeitos dos Sacramentos.
Na maior parte dos Saeramentos, a Igreja limitou-se a dignificar a administração por meio d,e edificantes cerimoniâs. l',[a administração da Penitencia
e do Matrimonio, a Igreja impõe condições que attingem a validade do Sacramento.
No Sacramento da Penitencia, a validade' da absolvição d,epende, não so cia ordena çáo sacerdotai,
mas tambem da jurisdicção, que

;após rigoroso exame

o sacerdote so recebe
de suas aptidões theologicas.

É
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O Papa e os bispos reservanl para si a absolvição de alguns peccados tnais graves,
Ptl taes easos
ieservados, o conf essor precisa de jurisdicção especial. I\{as, em perigo de tnorte, todo e qualquer sacerdote pode absolver de peccados rese!'vados, para_ que
as almas não soffram damno com as medidas disciplinares da Igreja.
I§o Sacramento do Matrimonio, a Igreja estabelece
varios impedimentos canonicos, cuio f im é garantil'
a felicidade dos conjuges e da prole futura. f)esses
impedimentos, uns tornam illicito o Matrimonio (religião mixta, voto simples, etc. ) , outros o tornam invalido (falta de idade, de baptisffio, voto solenne, consanguinidade, etc. ) . Invalidos são, desde o Concilio de
Trento, todos os Matrimonios qlle não forem contrahidos na forma legal, quer dizer, na presença do
parocho competente e de duas testemunhas.
Deus ligou a signaes sensiveis os meios de nossa
salvação. Isto ê para nos um eonsolo e uma humilhação. Santo Agostinho confessa que consegqiu a paz
da alma so depois de baptizado, porque o Baptismo
se tornou para elle o penhor visivel da graça invisivel. Doutro lado, é humilhante submetter-nos a acção
de signaes sensiveis. n'Íls, por ahi nos penitenciamos
de haver abandonado a Deus e seguido as creaturas.
Uma organizaçáo visivel, como a Igreja, não póde
prescin dir de signaes sensiveis para o culto collectivo. "No estado da gloria, diz Santo Thomaz, manifestar-s,e-á a v erdade, directamente, com toda a niti'
d,ez. Na vida presente, emquanto nossa cognição é
problematica e fragmentaria, devemos sêr levados ao
espiritual por signaes sensiveis".

§

21.

A úqueza da graça sacramental .

A riqueza das graças saqralnentaes, o Concilio de
Trento a descreve com aS breves palavras : "Pelos

Sacramentos, estabeleee-se, augmenta-se e r,estaura-se
toda justiça verdadeira" ( sess. YII ) . Na theologia _ se
clistinguem sacramentos dos mortos e sacramentos dos
vivos, sacram,entos qlre Se recebem ulna unica vez, e
Saeramentos que podem sêr recebidos mais vezes durante a vida.

)

E
§ ?1.

A rigueza da

g'raga sâ.crarnental

87

1. Sacramentos dos mortos
Os Sacramentos dos mortos são o Baptismo
e a Penitencia. Estabelecem em nossa alma
a vida sobrenatural. Extinguem os peccados e
as penas do peccaclo. Conferem-nos a filiação
divina e as graças necessarias para a vida es-

piritual.
O Baptismo extingue todas as penas eternas e ternporaes, de sorte que o homem, apÉs
o Baptismõ, pode entrar directamente no céo.
Ã Confissão é, por assirn dízer, um Baas Peptismo traborioso. Não
restannas temporaes, mas só
(satistes devem sêr reparada
facção) sacramental, por mortificações voluntaria§ e por indulgencias da Igrej a. Todas as
obras dos j ustos (as que se fazem na graça
santificante) são santificaCas pelo Sangue de
Jesus Christo. Teem, portanto, valor expiatorio.
a) Baptismo. E' o Sacramento da regeneração. O
homem une-se vitalmente a Christo, colrlo a vide Se

une ao tronco, como oS metnbros Se comrnunicam com
a cabeça. Pelo Baptislro, o homem se torna membro
est ianua Ecclesiae), _t_orqa-se
da Igrêja
-para (baptismus
recêber os demais Sacramentos. Nenhum
apto
Sàcramento pode sêr validamente recebido antes do
Baptismo.

I{o homem baptizado não desapparece a má concupiscencia (fome§ peccati), que aliás não é peccaminoia, dado que Se resista ás slles seducções. Os soffrimentos da vida não são castigos para quem ' foi

mas são correctivos . que
purificado pelo Baptisffio,
rreem d.as mãos de Deus, para garantir-lhe o céu e
augmentar-lhe a gloria celestial.
b) Confissão ou Penitencia. As p,enas temporqes
são a resultante do peccado colnmettido após- o Baptismo. Deus inculca-nos assim a _ grqvidade de suas
normas e preceitos. Exige reparação de quem quebra
levianam,eíte as promessas do Baptismo. Deus perdoa

I
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9_ peqcado, mas impõe penas temporarias (adão e
Eva, David, etc.). Assim o quer a sua adoravel pedagogia.

_c) Extrema uncção. Casualmente, póde tornarse Sacramento dos mortor , extinguindo os peccados
Srav,es que o enf ermo j á não pode confes§ar : .,Se
estiver em peccados, ser-lhe-ão perdoados,' (Jac. -b,
15).

2. Sacramentos dos vivos
os Sacramentos dos vivos fazem clesabrochar a vida sobrenatural que nos foi inoctrlada
pelg Baptismo. Augrnentaú a graça santificante. Intensificam a nossa filiaçãó divina. Enfraquecem a innata inclinação para o peccado.
a) A chrisma, a Eucharistia e a Extrema uncção como fontes da graça divina
A Chrisma é o sacrámento da fortaleza (robur).
Communica-nos o Espirito Santo, para llos mantermos firmes na profissão da fé e na iuta contra os inimigos . da salvação (má concupiscencia, mundo e dó:

monio

)

.

A Eucharistia é o sâcram,ento do amor. Augmentando a caridade, a Eucharistia purifica nossa - alma

dos peccados veniaes, fortalece-a contra a fraqueza
que nos advém do peccad r original, immun iza-a contrq g perigo da morte: "Quem eome a minha carne
e bebe o meu sangu,e, tem a vida eterna, e eu o resuscitarei no ultimo dia (Jo. 6, 54 ). euem come a
minha earne e beb,e o meu sangue, fiCa em mim, e

eu nelle" (t. c. 56).
a Extr,ema uncç_ão é o sacramento que nos prepara para a morte. Incute-nos a confiança de que o
eterno Juiz nos será propicio, e tira-nos o medb de
morrer ( consequencia do peccado ) . conforme os designios de !eus, a Extrema Uuncção pode
restituir
a saude ao doente : "E a oração dá fé -salvará o enfermo, e o. Senhor lhe dará áttivio . . .,, (Jac. 5, 15).
b ) os sacramentos sociaes e a vida da graça.
os dois ultimos Sacramentos servem para propagar
a vida sobrenatural, A ordem torna-le uma -foáte
de vida sobrelatural, porque todas as graças sacramentaes nos são transmittidas pelo ministeiio sacer-

il
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dotal. O Matrimonio torna-se uma fonte de vida sobrenatural, porque confere aos _conjuges a graçâ de
se santificarem mutuame te, e de edúcarem a prole
como filhos de Deus.
- A dignidqde episcopal encerra a plenitud,e dos
poderes
saeerdotaes. Por isso é que so o bispõ poà.
conferir a ordenação sacerdotal. -o primeiro ãi",í -ücramental da ordem é o diaconafo; o segündo,
prgsfyterato; o teroeiro, o episcopado. s.ãú"àã oa
opinião mais commum, o subdiaconato e aí or,dens
menores não se revestem cle caracter sacramental.
c) synthese: os sete sacram,entos e a vida da

graça

:

o desenvolvimento da vida sobrenatural é anaIoSo í ev.otrução da vida
see
(paplismo ) ,_ cresce ( Chri
haristia), combate âs do
da
soci,edade (Ordem e
dia
ao fim da vida (Extrema
Sa_
cramentos, a sabedoria divina cercou a vida humana,
clesde o berço até â, campa, com os resplandoieJ de
sua graça.
3.

sacramentos que imprimem caracter indelevel
(Sacramentos sagrantes)

Tres sacramentos imprimem na alma um
oaracter indelevel: o Baptismo, a Chrisrlâ, a
ordem. N4o podem, por conseguinte, sêr ,àit"rados. A Igrej a defendeu o caracter indelevel
«:ontra a negação dos Reformadores do seculo

xvI.

o caracter indelevel é um mysterio. os

etos consideram o caracter indele-vel ôomo
reito ( signum dispositiv

a todas as graças que
mos como bons christãos
los leigos, e como soldad
como sacerdotes e ministro
rrooêbê o cara,cter indeleve
se a servir a Deus sob es

theolo-

um

ài-

ú
90
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O caraeter indelevel é uma honra para o bom
christão, e será uma ignqrmlnia para os
os maus christãos. O christão fica, por
marcado para Deus, como antigamente
e ,escravos eram assrgnalâdos com ferro
i..- Or Santó.s Padres" dizem: Pelo earacter indelevel
à Deus, q-ue a si toma o cuidado
ficamos p.iiã"cendo
de amuletos ,e conjuraà;;ór. ^JÀ nao precisamos
'das trevas fqSqmlogo que em nós
podeió,
àO.rl-õ.
ieconhecem o sigillo da SS. Trindade'
4. O signal sensivel e a gtaça sacramenta!
A abundancia da graça sacramental é insinuada pelo signal senaivel, que consta da materia e ?otma." "LTnindo-se t palavra ao eledahi nasce o Sacramenio" (S. Aug. iil
-.rrto,
3).
Jo. 80,
signaes da graça sacramental sáo a agga Lntrd'em,- Extrema lJ!rcção),
ptismói;
-l*pãriçao
" oleo
,de
rnâ, 9_rde.m ) , 9 p.ão e - o
ã
do Matrimonio é a de(Eucharis
"i"úô
àiàiãçao-iormal do consens op da intenção de conas
trahii matrimonio. Quanto â, confissão, divergem
àpi-"i0.í dos theologós. U rs consideram como mateOutros
ria a conii:ição, a ãccusação.e a satisfacç4o'
(
accusa-

affirmam quô oá actos do penitente contriçã9,

apen_as condições essenciaes para
;à;; iâtirtu.ção) são
á-ãniôirüao eu€, com ellas,_ constitue a materia saôramtntal. E' uma questão de escola'
Á mateúa iO coistitue sacramento, quando acompela forma sacramental'
panhada
sobre
a) No Baptisrlo, derrama-se agu? (materia)mesmo
a cabeça dO baptizando, .e pronunciam-se ao
tempo âs palavrãs -(forma): "Eu te b-aptizo em nonce
'
áã:Fadie ã Oo FitÊo e do Espirito Santo". n-ão so
s-V-mb9liza,
do Baptismo.
O ãánáf ú*iíui
todo pecõado_ (ablução do baptia püriiiõáçuo--á;tambem o acto de a alma entrar em
ã"ríaãi,
com a essencia divina (Baptismo em nome
contacío "óúo
da Ss. Trindade) meio
e fgt.i*-iy"iU oliza a graça baptismal- por s_opTa
de varia"s óàrimonias. o ministro do_- Baptismo
levemente sobre o Éaptirando ; f.az-lhe o signal da

---rF
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o; dá-lhe sâI berrto na boceo
njunt
conl
devi
b

) Ao administrar

a

as mãos ao chrismando
de chrisma (materia),

e

ma ) : Eu te assign alo
taleço-te com o -chris

Padre e do Filho e do
o acto da chrism a. é pr_ecedido por urna or.ação
deprecatoria com imposição"
cle mãos à todos os chrisrnandos collectivamente. -D
de clirism"., ó biipo
dá uma
do
.rr.riiã^dó, e ãirlhe : "A
as cerimonias terrni_
nam com
ial para os neo-chrismadós.

Och
barsainol^'
cção
forrna de cr\?

T.1?ft.*.,"'ãx"?h*?:'A'#
chrirúo como cousa
e propriedade de christo: o chrisúãão
,ão deve
vexar-se do Evangelho,
sern respeito
humano. Encorporãdo n
não deve recuar ante
' o chrismado
amor de
Por
ctrri.to"'i, pancadinha
c) A Eucharistia
cia, no qual a ,.confe
pr,e coincide com a a
tro e fóra da Missa, Viatic
de uvas symbolizam que C
para a vida eterna.
em

nite
r^
utr
do

assignala o

solvição no Sacramento da peuintes palavras: ,,Eu te abioúà
nome do padr,e e do Filho e

e) No rito da Extrema [.Incção, sacerdote teza,
â medida qug yae unglndà : ãpàr estao s;anta
pela sua cãrinhosa ,ãi."ri"orãú, perdô,e-te flncção e
o senhor
ros peccados que commetteste coú
a vista (ouvido,
olfacto, etc. ), ãmen !,'
f) A materia sacramental
ordem
-oirião,(presbyte_
rato) é a imposição dai-- *ã* da
ã-,
da parte
do ordenantel

L
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collação das
A imposição daq mãos symbolizao aordenado
com
ó bispo reveste
graças ,r..-úãiÀ.r.
-"ís.-Íhá
chrisma,
santo
o
eom
ãos
r
as
estora e .nrirrr,
-ã-'"átiõ.
óo* vinho e hostia, -pronunc}a
;;ú.gã-fú.
sobre o ordenado as pátárta_t com -que Christo confe-

;í;- ãoi

Ãpostolos

o poder de perclóarem

peccados.

declararem
.g) O llIatrimonio christão consiste em
e de
os noivos, effi presençã áo parocho c-ornpetente
duas testemürrt às, que se q uereln receber em legitimo
matrimonio.
e dioceAs crimonias variam, conforme os paizes tome
as
que o sacerdote
ses. N
reestola,
da
Parq
Pôntas
mãos

nsentimento' Em signal - de
eeber
os entregâIil' um ao outro'
et,ertta
essa mesma occasião' cos-tua allia
ma-se dar a bençam nupcial, para os recem-casados
;;;.* felizes com a futura Pro1e'
nupcial' o casao ritual romano prevê a--N[issaOs
recem-casados
mento realiza-se anteí ão Missa' nupcial
durante a
bençam
a
i*.àb.rp
.commu"gu*
Missa.

§
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a

graça §acraÍnental

Agraçadivinaê,umdomespontangg,que.oheisto não
mern não íOOã pioptiamente meiecer' Mas,
sem
(inme-

gra-

rnar-

filiação divina'

A.

DTSPOSIÇÃO PARA

EM
Nos Sacramentos

A GRAçA
GERAL

SACRAMENTAL,
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deve confessar-se antes da Communhão. E' um
preceito positivo da Igrej a.
Para os Sacramentos dos mortos se requer,
pelo menos, a contrição imperfeita ou attrição.
A preparação para o Sacramento da Penitencia
é, mais circurnstanciada: exame de consciencia,
amependimento, bom proposito, accusação, satisfacção.

No baptismo de creanças sem o uso da tazáo,
não se f.az mister nenhum acto de preparação, porque taes creanças sio ainda incapazes d,e commetter
p_eccados pessoaes. O peccado original não pode sêr
objecto de contrição, porque não é peccado pessoal.
Os adultos devern arrepend,er-se de seus peccados,
antes de receberern o santo Baptislno.

B.

PnBpARAÇÃo eARA

A CorqussÃo

l1'Exanre de consciencia

I*[ós nos examinamos se peccámos contra
os mandarrlentos de Deus e da Igrej a, por pensamentos, palavras, obras e omissões. Das faltas graves, deve-se examinar o nurnero e as
circumstancias que mudam a eÍipecie do peccado..

No exame, devem-se evitar dois extremos : l,evian-

dade e escrupulos. Antes de examinar-se,

o penitente
põe-se na presença de Deus, rende graças por todos
os beneficios recebidos, implora a assis[encia do Espirito Santo. Em seguida, examina a ,consciencia com
toda a serenidade.
o exame diario de consciencia é um dos meios
mais efficazes para se vencer as pa ixões e os peccados. Por sobre o portal do Templo de Delphos - liase o magno preceito : "Conhece-te a ti mesmo !,,

Pagãos bem intencionados procuravam o maximo
recolhimento da alma ( Socrates, Pythagoras, S,ene-

c&, etc. ) .

E
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a)

ProPosito

Noção. Arrepenclirnento ou contriçãg

-e
uma dôr dâ alma (presente) por têr offendido
a Deus, é uma detestação dos peccados commettidos (passado), com a esperença de perdão e com-o firme proposito de não mais commettê-los (futuro).

os prej uizos causados.

O acto cle contrição deve sêr felto antes da Confissão, pelo rnenos airtes da absoh'ição. - Melhor será
excitá-lá logo depois do exalne tie consciencia.
por

via
sêr
livr

ód'e

um

recerá" ( Eccli. 3,

Pe27 ) .

À contrição perfeita
-alma nasce do alnor a Deus.

sente, por _têr offendido
E' a dôr quê a
a Deus, nôsso carinhoso Pae, a Jesus Christo,

§ 22. Disposições

para a graga

sâcra,mental
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nosso bondoso Salvador, ao Espirito Santo,
nosso ineffavel Consolador (amor ãe gratidão).
A contemplação dos attributos divinos tambem nos leva á, coltrição perfeita. euem contempla as bellezas de Deus, não deixá de amálo, ainda que não receba nenhuma recompensa
(arnor de pura complacencia).
Não obstante a contrição perfeita, o homem
nunca poderá abstrahir inteirãmente de si mesmo. o amor de Deus deve sêr, todavia, o movel
principal de suas acções e sentimentos.
A contrição imperfeita (attrição) nasce do medo
do castigo. Não tem valor retieiàió, J. lnrtiát
ã- irde Deus e so attende ás consequencias

*;

ftã:' T,ÍIF,:-,?IH' r:?:"*,"',.*,.*ã?
o castigo, não Ae_
testa 9 pe_ccado como offensa de Deus. iãi' iu"rili*mo não d
raz áp'n"
recuar o.rj'ti.s*oi f."'fi8i:, X'rrffi:::uo'
Pela verdadeira attrição, o homem afasta-se interiormente do . pe.c_ca$o,
porque nos castigos -.rôãnhece a sua iniquidade 'aós oihor de Dãis.
o- peccador só lamenta

3.

Confissão

ou accusação

de

seu
(Jo
dor

3iÍ"":1T"3,fi:r,:

com alçada divina
accusação clo' p.r.n_
quem p."àoa" ou retêr
peccados, nem qual penitãncia ihes deve sêr imposta.

m

l-
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o
cusar-nos implica uma grande humilhação-, mas
per'
a
obrigado
está
quem
confesúmos,
a
r*õ.iAot.
-silenciô

sigillo sacramental) '
b) obj ecto de accusação são todos os peccados gtar:es, dos quaes temos consciencia, com
especiõ e numero, com as circumstancias que
müdem o caracter do P eccado.
Quando alguem oúitte, involuntariamente,
alguü peccado grave na accusação, basta accusâllo ná confissão seguir .

p.iúo

esquecidos

(

são

i

a
se alguem faz,
o
são invalida, de
ves desde a ultima confissão valida.
Invalida é a confissão, na qual não houve
contrição e bom propgsito, ou na qual se omittiu ou se disfarçoü, võIuntariamente, algum peccado mortal.

ados

q.f

não constam sêr

obrigatoria de confissão.
-los, Porque são veniaes,
por natuieza. Serão, Pois,
atorio.

a f iliação divina'
frequente
Pleq? deliber?Eão'
' util confessá-Ios,
ao pe-cca
;õí.*
combatê-los na vida quoiara termoí *âii forç
tidiana.
4. Satistacção ou Penitencia

commettidos
-i.n*.

in
se
m.

necessaria a
suas conestar virtualas"

siste no cumA satisfacção sacra
primento da p"enitencia imposta pelo confessor.
fuóss* obrigação não se limita apenas a satisfa,ii ã i usti[a'divina, para nos serem perdoadas
as penas tãmporaes (pr"gatorio), mas leva-nos

§
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tambem a reparar, quanto possivel, os escandaIos e os prej uizos causados (reposição ou restituição).

A'

cados
Manda
unica
dalo.

obrigam muitos pec-

, oÉetimo, o oilavo
a ê quasi sempre a
os rnales do õscan-

§ 23, As graças de Jesus Christo
fóra dos santos SacramentoE

Luz e

Vtda
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A. AcçÃo IMMEDIATA DE Cnnrsro
NAS ALMAS

1. Christo contere graças actuaes
Para explicar a operação de Christo em
nossas almas, São Paulo emprega a metaphora
de que Christo é a cabeça, e no! _ os membros
(Eph. 4, 15; I Cor. 72, 27). De Christo, que é
a Cabeça, transmittem-se graças invisiveis a todos os homens, que são membros do Seu c_orpo
mystico. De modo real, só os filhos de Deus
pertencem ao corpo de Christo; de modo potenôial, pertencem todos os homens que se acham
na peregrinação terrestre, pois Deus a todos
offeiece as suas graças, as que foram merecidas por Jesus Christo. Os reprobos no inferno
não são, de maneira alguma, membros de Jesus Christo.
ô
2. Jesus Christo

contere'nos

por meio da contrição

a

tfltaCão divina

Perteita

A filiação divina é concedida após a re-

missão de culpas graves. Não depende sempre
da recepção dõs sahtos Sacramentos. Até o Ba'
ptismo, úr. é o Sacramento mais necessario,
pode sêr substituido pela contrição_perfeita (Baptismo de fogo). A cóntrição é tambem um meio
divina antes da Conãe se recuperar a graça
fissão sacrãmental. Mas, a contrição perfeita
deve sempre incluir o proposito de se submetter o pecõado â' j urisdicção sacramental.
Esse salutar effeito da contrição foi expressamente definido pelo Concilio de Trento. E' tamb'em
doutrina da Sagrada Escriptura: "Quetn ama, será
amado por meu Pae, e tambem eu o amarei e me
- +\_a.-

,

_

-_
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manifestarei a 'elle" (J_o. 14, 2_l). "Todo aquelle que
me ama, é nascido cle Deus" (I Jo. 4, 7).
A con_trição perfeita apaga sempre os peccados
antes da Confissão, não só quando não se póde con-

fessar.

Para os acatholicos, que não conhecem a necessidade da Confissão, o "proposito de confessar" se
resume na simples intenção de f.azer tudo o que
Deus exige para a nemissão dos peccados.
3. Jesus Christo conÍere a tlliação dlvina
por melo do Baptisrno de sangue

O ma
melhança
qge _ Jesus
ainda que
Fâra que

-se Baptisffio, não so pela semas tambem pela palaüra cõm
sua Paixão e Moite
: .,Íe"tio
um Baptisffio, ,e como anseio
(Jo. lZ, 50).

"Não há salvação senão nel_le (Jesus Christo),
porque debaixo do Céo não foi dado aos-Éõmens
outro
nom,e em que nos cumpra operar

(Act. Ap. 4, l2),

a

nos§a salvagão,,

r
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B. Jnsus Cunlsro E os sACRAMENTAEs
1.

Noção

semelhança dos Sacramentos, a Igrej a
institue certos obi ectos e acções, que nos devem transmittir graças e favores espirituaes.
Esses obj ectos e acções chamam-se sacramentaes e differern dos Sacramentos, porque são de
instituição meramente ecclesiastica.
Dessa differença essencial resulta: 1) -Os
sacramentaes não são de effeito infallivel. Sua
virtude decorre da oração impetratoria da Igrej a, e depende tambem da disposição subj gclip
de quem os recebe (confiatrÇâ, amor, contrição).
b) Nao communicam, de maneira algumâ, _â
graça santificante, Pofque _ a mera intercessão
ãa igrej a não póde- conceder a f]liação -divina
nem a bemaveíturança eterna. O uso dos sacramentaes predispõe para a graça santificante.
Os sacramentaes proporcionam o auxilio
de Deus em negocios espirituaes e tempo{aes,
alliviam a naturlza da maldição do peccado e
collocam-na a serviço dos christãos.

A'

Os sacramentaes distinguem-se em sagrações, exof-

cismos

e

bençams.

As sagrações ou bençams constitutivas dão t pesum caracter sagrado, pelo qual ficam
D'etts (monges, frelras,
o serviço
- rde
sinos, cemiterios, agua baPtismal,
.

)..

a Igreia pede a
áldiçOes temporaes do
demônio, doenças, mições,

llos da natureza,

bençams,
uso das coüsas terrenas
**r.:Ã Igreia langa a s
alimentos, sobre Plantas
Nas simples

_

etc. ) .

qug

os

o

hosobre

asas e

§ 23.
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eampos, sobre fabricas e eseolas, sobre machin as e
vehiculos, etc. Não esquece, porém, de pedir ao mesmo tempo pela eterna salvação cla humanidade,

2.

Uso

O uso dos sacramentaes não é obrigatorio.
E: muito util e recommendavel. Os sacramentaes devem sêr usados com fé e devoção, mas

sem manipulações supersticiosas. Quanto maior
é a fé e a devoção, tanto mais copioso é o
proveito que se tira dos sacramentáes. Seria,
porém, superstição esperar o effeito com exactidão mathematica, ou fazer uso mecanico dos
sacramentaes, como quem anda com amuletos,
etc.

Os sacramentaes não são praticas essenciaes da
Religião, nem são indispensaveis para a bemaventurança eterna. Ainda assim, seria soberba desprezá-los.
Nas religiões pagãs havia praticas analogas, mas

os sacramentaes não se identificam com as manipulações magicas da gentilidade.
Devemos estimar os sacramentaes, como se res-

peita a bençam que nossa rnãe nos lança sobre a
fronte, antes de nos aventurarmos pelo múndo afóra.
Tenhamos comnoseo objectos bentós (terço, eseapulario, crucifixo), como guardamos a lemÉrança qro
nossa mãe nos entnega, para nunca nos esquecermos
de seu amor sem limites.
Themas: 7. Quaes são. os sacl'amentaes mais usados em nosso Paiz, em nosso Estado, ertl nossa cidade ?

2. A origem do Escapulario do carmo, do Rosario, da Medalha milagrosa?
3. A bençam dos Ramos na Semana Santa (cfr. o
antigo Goffiné ou o Missal clos fieis).

4. A bençam das Çandeias na purificação de Nossa senhora (cfr. o antlgo Goffiné ou o "Missal dos

fieis

).
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cerimonias

Não é exacto considerar como sacramentaes as cerimonias liturgicas, pois estas servem
a instrucção religiosa ou parq exapenas para
-da piedade.
A Igrej a não as instituiu
pressão
como sacramentaes.
A entrega da veste branca após o Baptismo,
por exemplo, não é um sacramental, mas um
ácto symbolico com que a liturgia exprime um
dos effeitos do Sacramento.
Há cerimonias liturgicas que operam graças
espirituaes, não pela intercessão da Igrej a, mas
pelo Seu. valor intrinseco de^-orações, como sej am o signal da Cruz, genuflexões, o bater ao
peito, etc.

§ 24. A

contrição

á luz da phllosophia

das religiões

1. Desde Spinosa, a philosophia moderna rqieita
a contrição como superflua e até como preiudicial.

Affirmam que a contrição é
a) um errg, pois pretende o impossivel, coluo
seja eliminar do munclo factos constlmmados; a contrição não tem razã,o de _ sêr, deve-se olhar- _para o
futüro, com o proposito de melhor aproveitá-lo;
consequeucias de nossas
dia, pois tira ao homem
z

actos pessoaes. Esse medo

â1,

da escola e das

leis

c) uma morbidez psychica pela qual o homem
se iaz verdugo de si mesmo;
d) um sentimento de vingança contra si mesmo.
Segundo Nietzsche, a vin_gança contra si mesmo coco{rmãçou
-os desde que - o Estado prohibiu a vinga-nça
outros. Â vingança refalcada explode dentro da
tra
propria

alma,

§'"

§ 24.

A contrigão

á"

luz da philosophia das t'eiigiões

2. Contra taes asserções dizemos que a contrição,
sob o ponto de vista moral, é uma forma de propria
santificação, é o unico meio de recuperarmos a força
e a liberdade intima de praticar o bem. Sob o ponto
de vista ascetico, é a compaixão com que Deus chama e attrahe a si o peccador.

a) O passado não desapparece inteiramente da
consciencia humana. O homem vive de rerniniscencias.
O passado submerge no subconsciente, mas continua
a influir na vida da alma. Os actos humanos são transitorios, mas não d,esapparecem em seu caracter moral.
Porisso é que as más acções do passado inquietarn a

consciencia humana. Só a contrição ê que neutraliza
os effeitos do peccado. A contriçáo condemna o peccado e expelle-o da alma. Assim desapparece a culpa,
e a alma começa uma nova vida.
A contrição repelle não so a acção peccaminosa,
mas condemna tambem a mentalidade que a provocou.
A verdadeira contrição não diz apenas: "l\{eu Deus,
que fui eu faz,er !"
mas logo acc.rescenta : "Corno
fui mau e indigno !" Tal mudança de sentimentos só
é possivel, quando pela contrição abraçamos um novo
ideal de virtude e integridade.
b ) O medo é, para Luthero e Calvino, o unico
movel da contrição. Para elles não pode haver transformação moral, pois que a natureza humana está
inteiramente corrompida. Ao hornem não resta outra
eousa, senão temer a ira divina e recorrer â misericordia de Jesus Christo. Spinosa tambern identificava
a contrição com o medo ou temor.
E' verdade eu€, muitas vezes, o medo do castigo ( temor servil) precede a contrição e preparalhe o caminho. Mas, nisso não collsiste a verdadeira
contrição. O temor attende nervosarnente ao futuro,
a contrição contempla o passado. O temor quer evitar algum mal imminente, nasce, pois, da ansia de
viver. A contrição odeia o passado, porque n,elle se
perturbou a ordem instituida por Deus. O arrependimento nascido do temor torna-se acto moral ( contrição imperfeita ou attrição), quanrlo o homem reconhece nos castigos a justiça e a santidad,e de Deus,
e muda de sentimento em attenção á justiça e santidade divina.
c) Atormentar-se a si mesmo não é o essencial da
contrição, pois esta não consiste ,errl reacções de pra-

E
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zer ou desprazet, mas é um acto de vontade, que se
manifesta pelo horror ao passado e pelo bom proposito
para o futuro. Dahi nasce a dôr da alma; temos que

chorar os annos perdidos e temer os maus habitos
adquiridos.

A morbida propensão de atormentar-se a si mesmo

fica muito longe da verdadeira contrição. A verdadeira dôr da alma infunde-nos uma doce paz da alIDâ, porque nos reconcilia com Deus e nos r,estitue
a filiação divina. O sentirnento de dôr precede a contrição, pode acompanhá-la e torná-la mais porfunda.
d) Contrição é vingança contra si mesmo. Existe,
de facto, tal instincto de vingança. A creança bate-se
em si mesma, quando reconhece que procedeu mal,
A Historia conhece varios casos de "auto-tortura"
( Edipo, Caim, etc. ) . Não é possivel, nem é neoessario, attribuir essa disposição a recalques psychicos,
como se a principio não houvesse senão vingança
contra outros. Esse instincto de retribuição, exprime
apenas a seria vontad,e de reparar o mal commettido.
3. A fé resolve o problema da contrição. Ella
nos diz que Deus é a primeira causa de nossa con-

versão. Deus bate porta do nosso coração (graça
preveniente), apresenta
^ o valor da virtud,e e mostra
a eseravidão do peccado. Induzindo o peccador a detestar o passado, concede-lhe nova vida e novas forças pela absolvição sacramental. A graça divina habilita o homem a livrar-se das cadeias do peecado.

§ 25. O Sacramento da Peniteneia
atravez dos seculos

As indulgencias
A administração da Penitencia passou por varias evoluções, mas que nunca attingiram o dogma o
qual ensina euê, para o perdão sacramental dos peccados, se exigem tres factores : a) a graça de Deus'
b) a jurisdióç'-ão--d; iãtãlá;os acto-s tio penitentãl
"l
1.

Contrição

A Igreja repelliu o demasiado rigor de hereges
e sectarios, e definiu os seguintes pontos dogmaticos :
a) A attrição basta para o perdão de p'eccados
mortaes, quando seguida da absolvição sacramental.

O

sacramento

da Penitencia atravez dos seculos

) A contrição perfeita ê possivel. Não exclue
de propria bernaventurança. o motivo
predominante deve sêr o amor de Deui.
E' facil suscitar a contrição perfeita, reflectindo
sobre o amor de Jesus Christo (Encarnação, Eucharistia, paixão). A contemplação dos beneficios divinos desperta em nós o amor a Deus e o arrependib

todo_ desejo

mento de termos sido tão ingratos.
_ c) A contrição perfeita extingue sempre os peccados mortaes. Na impossibilidade de se fazer confissão, é bastante para a justificação ( cfr. § 23, 2) ,
2. Absolvição
primeiro
Em
lugar, levantou-se à questão, se to_
dos os peccados podem sêr absolvidos.- Jesus dissera
F',spirito Santo não alcançaria
32; N{are. 3, Z9); de outro
cluido nenhum peccado, quan-

to da Penitencia (Jo. 20, 22).

Seria contra o dogrna catholico affirmar que existem peccados irremissiveis no fôro da conscieneia.
Pela gr
podem sêr extinctos os
maiores
ônde avultou o peecado,
sup,erah
. 5, 20 ).
o .pecgad-o a que Jesus christo se refere, é a impenitencia
finaI. Fica sem perdão, porque o homãrn
resiste até o ultimo momento
§raçâ do Espirito
Santo.

^

3. Accusação e absolvição

publica
l' ",'J'

t

9'

(paenitentia

J ::Eâ*i'o 3::

"
peccado
gu,e exigisse

a'

J. P. JUNGLAS

JESUS CHRISTO

O numero de peccados capitaes não era igual
em toda a parte. Como taes eram considerados ,€rr
todas as christandades : apostasia, homicidio, adulterio. Em alguns lugares eram ainda tidos como peccados capitaes : roubo grave, perjurio, r,iolação de sepulturas e outros crimes graves. Na Espanha havia
muito rigor, os p,eccados capitaes orçavam eIn dezenove.

Havendo algum peccado capital, o bispo excluia
o peccador das funcções liturgicas e designava-lhe um
lugar entre os penitentes. Desde então devia o p,eccador envergar a tunica de penitencia. Não lhe era
permittido rec,eber os santos Sacramentos. Só podia

assistir â, santa Missa. Durante a interdicção devia subrnetter-se a duras penitencias. Confissões publicas
eram casos esporadicos. O Papa Leão NIagno prohibiuas como abuso intoleravel.

A absolvição era conferida publicamente, com mui'
tas orações e com imposição de mãos, mas só depois
rle cumpridas todas as penitencias canonieas. Exceptua iram-se, naturalmente, os casos de necessidade
( doença, p,erigo de morte, etc. ) .
Desde o seculo III, procuravam os bispos e os
Concilios estabelecer varias categorias de penitencias
(Livros penitenciaes). Estas eram muito rigorosas:
jejuar â pão e agua, flagellações, vigilias, romarias,
dormir no chão ( a dita "chamêunia" de São Jeronymo ) ,

viajar a pe ( prohibição de montaria,

etc. ) . As

penitencias canonicas foram abolidas pelo Concilio de
ta

'frento.

Na Igreja primitiva não era usual a confissão de
peccados veniaes, conforme se pratica actualmente
( assim chamada reconciliação ) . E' muito util, mas
nunca foi obrigatoria, porque os peccados veniaes
pódem ser extinctos por obras de mortificação, pel-o
úso dos Sacramentaes, pela oração, Por actos de caridade, etc, Santo Agostinho recommendava que Se rezasse devotamente a quinta petição do Padre-nosso,
e que se dessem esmolas em recta intenção.

"

ü
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4. As indulgencias

As indulgencias substituiram as penitencias
canonicas. A Igrej a ensina a respeito :
1. Pela indulgencia são remittidas as penas
temporaes que ficam após a absolvição sacramental. A Igrej a tem o pocler de perdoar em
nome de Christo, não só os peccados com as
suas penas eternas, mas tambem as penas temporaes. A delegação de Christo não é, restricta

de maneira alguma: "Tudo o que desatardes
sobre a terra, será desatado tarnbem no céo"
(Matth. 18, 18).

As indulgencias não são meras doações, mas remissão das penas em virtude uma satisfacção vicaria. Em logar de nossas penitencias pessoaes, entrarn
os merecimentos de Christo e dos Santos ( thesouro

da Igr,eja).
Pela intercessão dos Martyres, a Igreja indultava
penas canonicas. Esses indultos não eram indulgencias propriamente ditas, não por faltar a remissão de
castigos divinos ( purgatorio ), mas por não haver âF.
plicação de meritos alheios mediante a autoridade
ecclesiastica. Os proprios l[artyres se offereciam ern
reparação.As primeiras indulgencias. a Igreja as applicou no tempo das Cruzadas ( seculo XI). A Igreja
Oriental não as conhece.
2. Plenarias são as indulgencias, quando eliminam todas as penas temporaes; parciaes,
quan'do não eliminam senão parte dellas. Para
lucrar indulgencias parciaes, o christão deve fazer as cbras ou orações prescriptas no estado
de graça. Para a indulgencia plenaria se requer, em geral, ainda Confissão, Communhão
e oração nas intenções do Santo Padre. A Confissão quinzenal é sufficiente para se lucrarem
todas as indulgenciâs.

a.

t
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3. As indulgencias pelos defuntos só podem
sêr applicadas â, maneira de intercessão. A lgrej a não possue j urisdicção sobre as almas do
purgatorio.
4. Os antigos "breves de indulgencia" eram
mais que as nossas actuaes indulgencias. Continham a autorização de escolher um confessor
que absolvesse dos peccados (a culpa) e dos
castigos ternporaes (a poena, isto é,, o mesmo
effeito das indulgencias actuaes). Esses breves eram de muita vantagert, porque antigamente havia a estricta obrigação de confessar
com o parocho competente,

E'

erraclo dizer: a) as indulgencias remittem
ou até peccados futuros; b ) que são ven-

peecados

didas a dinheiro.
A contribuição pecuniaria, como se usava na ldade Media, era tida como obra satisfactoria, eomo as
demais exigencias canonicas. Está abolida há muito
tempo; desde que se modifieou o sentir do povo a
respeito de seu caracter.

í

CAPITULO V
Jesus Christo na Sagrada Eucharistia
§ 26. Da presença real de Jesus Christo
na Santa Eucharistia
A Santa Eucharistia é o Sacrarnento mais rico
1g graças, _porque nelle está presente o proprio- Jãsüs
christo sob -as. especies d,e pao e de vinh'à. A ú;s_en-ça de christo sob as .rpecies eucharisticai se
deduz das _palavras com que iesus promettera a Eucharistia, das palavras como Jesus à instituiú, - u âu
doutrina constante da Igreja.

l. Provas da preseüça real
a) A promessa da Eucharistia. No dia imulüplicação dos pães,
"O pão que eu dãrei,

a vida do mundo.
eus entre si, e diziam:
?

dar-nosacomerasua

Jesus : Em verdade,
- Replicou-lhes
em verdade
vos digo: Se não comerdes a carne
do Filho do homeú, e não beberdes o seu sanSr-.,- não tereis a vida em \rós. euem come a
minha carne e bebe o meu sangué, tem a vida
eterna, e eu o resuscitarei no ültimo dia; porque a minha carne é verdadeira comida, ; o
meu sangue é verdadeira bebida" (Jo. 6, 52-55y.
A heresia tenta interpretar este trecho -ivrãil-e
sabor
da doutrina de ,,sota-fidei,, (so -ã -te--;ãÉã1.ao
um esforço inutil. Comer a carne de Ct riito- ô -buDer o seu sangue, €rl sentido metaphorico, nunca
sigTifica "crêr ém' Christo",
-mâs quer dizer, quando
mui[o_, "odiar- e perseguir ' de
mo-rte,, a cúri=sto.
sentido me.taphoriõo nãó tem, póir, iazaõ de sêr. õ
iudeus e os Discipulôi tomaram as palavras
. -9r
de
Nosso senhor ao pé da -tetra: ,,úu.; -é ôri, 'fi-

carne

,/
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guâgem, quen] a poqe -ouvir?" (Jo. l. e. 61 ). q Çhrist-o nao se desdisse. Pelo contrario. Tornou a frisar a
mesma idéa mais de seis vezes, sempre com maior in-

b) As palavras da instituição. "Emquanto
ceavam, Je§us tomou pão, benzeu-o, partitt-o G
deu-o aos seus Discipulos, com as palavras: Tomae e comei! Isto é o meu corpo! - Depois,
tomou o calice, deu graças, apresentou-o aos
Discipulos, dize
istoéomeus

qual será derra
remissão dos p
moria de mim !"

tÂ

§ 20.

Da presença rea-I de J. c. na s. Eucharistia

talogar- todas as interpretações, cada qual mais arrevezada. I.[o ponto concordam todas : é- que a Igreja

errou, é que erraram os Discipulos, ao [omarerã ao
pé da letra as palavras de' Nosso Senhor.
o catholico, porérn, acceita o mysterio da Eucharistia com filial submissão de fé, nõ sentido obvio

que se devem tomar as palavras de Jesus.
_ c) A fé firrne da Igrej a póde sêr eruida
da primeira Epistola de- São Paulo aos corinthios, escripta pela Pascoa de 55. São paulo
exhorta os christãos a que não façam Communhão sacrilega:
beber este vinho
Corpo e do Sang
pois, a si mesmo o
pãg. e beba do calice, pois quem come e bebe
indignamente, come ê bebe a sua propria con9.rlrag.ão: pjr{ug não distingue ã ôo"po do

Senhor" (I Cor. 11 , 2Z-Zg).
são Paulo nutria, .portanto, a convicção de
que na Eucharistia existem
realmente o "Coú
e o sangue de Nosso senhor. Essa doutrina oão
era nova para São Paulo, era-lhe uma santa
tradição qys se estriba nas proprias
parã"rÀs
de Jesus (I Cor. 11. 28-26). ^ r----ça real não foi eontesta_

a

Beren_gario d,e Tours,
tar-se. Os primeiros ne_

stia foram os

Reforma_

excepção de Luthero, que

2, A

o
ésu
L

Tranesubstanciação

,'r?$ü";':h:ltt.,"iflufl,3
" cBÍi"? §T"il.l.rXX?;
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e do vinho So restavam as at)pareucias,
am: côr, volume, gosto, etc.

como

sej

Com aS palavras : "Fa zei isto em memoria
de mim !" conferitt Jesus aos Apostolos o poder
de consagrar pão e vinho em seu Corpo e Sqngue. EssJ podõr passou dos Apostolol a seus leno sacerdocio. Os sacerdo[iti*o. successorespoder
pela Consagração na
tes exercem esse
santa Missa.
A Igreia diz que a Consagt'ação é u_ma mudança
de esseáciâ ou Ae substancia ( transsubstanciação ) .
E' um prOCeSSo sobrenatural, Sem par em a natureza'
Existem mudanças substanciaes em a natureza (as-

",ti
â:,8't
s. Na

pão desapParece, e é substi
de Christo. Ficam as appar
transformam de maneira al

por
de,
sen
sen

pecies sacramentaes não s
em si, como a pr.r.nçu eucharistica de Jesus christo.

Ligada ás especies, a presença- eucharistica de
Christõ só perd.ura, emquanto aquellas se conservam
incorruPtas.

Christo está presente em estado vivo e - gl.orioso'
todo e indiviso em casa especie (pão e vinho)
' com
humanicom
alma,
e
corpo
com
sangue,
carne e
dade e divindade.
consagrada, só
Quando o sacertlote par_te a hostia porque
o coreucharisticas,
especies
as
pártem
se
Jesus
partido.
pode
sêr
não
ú ãtórioio O. ih.itto e indiviso em cada particula
Christo permanece todo
ou fragmento.

--\
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Na Eucharistia não se f.az uma multiplicação de
Christo. Su_a presença amplia-se milagroíamenie, de
sorte que Jesus está presente no céo- e nos alÍares
eucharisticos (multilocação).
3. A adoração da Santissima Eucharistia

A
fundo
muito
deve-s

a Igrej a definiu

tia é um mysterio proNossa intelligencia é
tigá-la. A' Eúcharistia
de adoraÇão, conforme

expressamente.
Evolução historica do culto eucharistico. Como
todo culto prestado a Christo, a d,evoção â, Sasiada
Eucharistia se manifesta, ora como adoiação do Filho
de Deus, ora como invocação de christo' Medianeiú.
Por mais de mil annos riao se conhecia oa tg..ja
outro culto eucharistico, senão o Sacrificio da M-issâ,
r]g qual Christo se offerece a Deus corno nosso medianeiro.
Rendia-se adoração

Eucharistia sómente na occasião de recebê-la : os^ christãos prostravam-se de
joelhos e tocavam o chão com a ^ fronte. Deiàe
seculo_ xI,
adoração torna-se mais frequente : "a
elevação da ?_
Hostia e -{q calice, a instituüao aa Festa
do .Cgrpo_ de^ Deqs (1204) , throno do Sà"tiirir"o, ;;posição
do Santissimo no ostensorio, lampàrúã ão
Santissimo, etc.
Isto foi uma reacção contra as erradas opiniões
d,e Berengario de Tou_is (-sec. XI) qut -rrug"rn, a presença real de Jesus Christo. Reacçãã ideniica
ãe"
no advento da Reforma qrotestantô. Appareceram
"u novas formas de culto euôharistico : visitas ao Santiisimg, a _ adoração d?r Quar,enta Horír, -õulto eucha'
ristico do Coração d,e Jêsus, etc.
Para facilitar a communhão frequente, generalizou-se nos ultimos tempos o costume- de commungar
fóra do sacrificio euchãristico. À C"-múnhâ" ?1ilJesus ao nosso coração
santa Missa. Graças ao
s B,essoas vão tornando
er dizet, praxe de comm união com
^ o Sacrificio
.-

Luz e

Vida

L
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§ 27. O santo Sacriticio da Missa
1. Ins'tituição

O santo Sacrificio da Missa foi annunciado
pelo Propheta Malachias: "Desde o nascer do
iol até o poente, o meu nome será grande entre as na[ões; em todo o lugar se sacrificará
ao meu nome e se offerecerá uma oblação pura"
(Mal. 1. 11). Prototypo era o sacrificio de MeIchise,dech (Gen. 14, 18)

: "Tu

és sacerdote eter-

namente, segundo a ordem de Melchisedech"
(Ps. 109, 4).
Foi instituido, quando Jesus, na Ultima Ceia,
disse sobre o pão e o vinho: "Tomae e comei,
isto é o meu Corpo que será entregue polvós. .
Bebei delle todos, porqtle isto é o meu Sangue,
do Novo Testamento, {ue por muitos será derramado, em remissão dos peccados. Fazei isto
em memoria de mim" (cfr. Matth. 26, 261, Luc.
22, 19).
As palavras da instituição so podem ref erir-se
a um sacrificio. Dar a vida por outrem, derramar
sangue em remissão dos peccados, são t'ermos que
aluãem a um sacrificio propriamente dito. Familiarizados com os sacrificios da lei iudaica, os Discipulos logo tiveram a intuição de que Jesus naquelle
momento instituia um novo sacr ficio. P,elas pala'
vras da instituição se deduz ainda que a santa Missa
é um sacrificio expiatorio de nossos peccados.
A primeira santa Missa foi pois celebrada no Cenaculo de Jerusalem. As partes dessa primeira Missa
são: a) a acção de graças e a bençam do pão
e do vinhot f) c partir do pão e a consagração
e do vinho; a) a distribuição ?os Discipudo pão
los; d) a ordem aos Apostolos de repetirem o acto
sacrificial que Jesus acabava de realizar.
.

§ 2?.

O santo sacrificio da Mlssa
2. Essencia

A santa Missa é o perenne sacrificio da
Nova AllianÇâ, no qual Jesus Christo, pelo ministerio do sacerdote, se offerece a si mesmo ao
Pae celestial, sob as apparencias de pão e de
vinho.
Explicação

:

,

a)

Sacerclote invisivel é o proprio Jesus Christo.
No momento da Consagração, o saCerdote visivel cha-

ma sobre o altar o Pontifice celestial ( cfr. Hebr. g,
1 ss; 7 , 25') , e executa em seu norne o rito do sacrificio.
b ) A victima ô o proprio Jesus christo sob as
especies de pão e d,e vinho.
c) o sacrificio propriamente dito exprime o mais
sublime acto de Religião. Jesus Christó mesmo apparece entre nós, para coffrnosco aclorar a. D,eus, paia
ren tler-lhe graças e apresentar-lhe as nossas supplicas. offerece srirl Paixão e lIorte em expiação Oe

iiossas culpas.
E' indispensavel que nos 'ünamos ao sacrificio
de Nosso Senhor: 1) offerecendo-nos a nós rnesmos inteirarnente a Deus, em união com Jesus Christo
Saeerdote;

2) offerecendo a preciosa Paixão e Mort,e

de

Jesus Christo em reparação de nossos proprios pec-

cados;

3 ) tomando parte no banquete sacrificial pela
santa communhão, feita ao menos espiritualmente.
Em união com o sacrificio de Jesus Christo, nossas
orações e sacrificios tornam-se preciosos aos olhos
de Deus. Jesus christo, como sacerdote e Intercessor,
suppre a imperf eicão cle nossas boas obras.
Dahi resulta, logicarnente, eu€ no santo Sacrificio
da Missa quer Jesus christo sêr invocado como nosso
Salvador e Nledianeiro junto ao throno de Deus.

I
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3. Sacritlcio da Missa e Sacriticio da Cntz
A humanidade possue um unico sacrificio
a CrYz
de expiação,
Precl§a
(Hebr. 10, 12
remida
à. supplemen
graas
toda a culpa
Redempção.
da
ças
' O Sacrifiõiô da Missa deve: a) recordarnos continuamente o Sacrificio do Calvario;
Él transmittir-nos os frutos e meritos que delle
decorrem.
vem a sêr uma
Como é que
dogma nos diz
,u.ordaçáo dô S
t'e e a mesma
que em ambos
sPecies separaüúti*r. Muitos
Christo. A lidas um ry*úõto da Morte
t*gi" O.ibó.ta, muitas vezes, ^ recordação do Cal*.ario. Com quâes ritos e ce imo,ias?
NÍas, esse não é o momento essencial. A santa
Missa ê' uma recordação e uma renoYação incruenta
nella - se lepe]e a
dó Sacrificio do Calvario, porque
õit"it* qu;-i.tut 1ez de si ne§mo no alto da Cruz,
em remissão de nossÔs Peccados'
O Sacrifico da Missa pertence aos meios
de santificação. Pela Missa não se merecem
novas graças, mas nos io appt§a.das as - gue
Jesus ift"iito mereceu la súa Paixão e Morte. Entre a santa Missa e os Sacramentos há,
todavia, uma differença essencial.
A Sagrada Eucharistia é sem duvida um Sacramento ( sànta Commttnhão) , mas é ao lnesmo tempo
ii* Sa".iticio ( santa Missa). Um rapido confronto
elucida todas as difficuldades:
a) Os Sacramentos conferem graças, individualmente, a qu,em os recebe. O Sacrificio da Missa aprgõiit- â Igreia universal e até ás almas bemditas do
purgatorio.

§

n. O 'santo eacrificio da MÍssa

lt?

b) Os Sacramentos conferem só a ' graga santifi-

eante e as graças actuaes. O Sacrificio da Missa valenos em todas as necessidades do corpo @ da alma,

c) I{os santos Sacramentos somos meros recipientes, nossa actirridade limita-se a preparar a alma
para a recepção da graça. No Sacrificio da Missa
somos verdad,eiros sacrificadores. Em união com

Christo of f erecemos a Deus nosso culto de adorapois como rernidos temos livre accesso ao nosso Pae celestial. Pelo Sacrificio da Nlissa, não só recebemos graças, mas em união com o nosso Medianeiro Jesus Christo, podemos adorar, render graças,
impetrar, satisfazer e sacrificar, no verdadeiro sentido da palavra.
Ção,

.

4, Sacrificio da Missa e

*-.

Resurreição

Como nosso Pontifice, Jcsus Christo está
no altar, não em estado passivel, mas glorioso.
Jesus não tornará j amais a soffrer e morrer,
porque uma vez resuscitado, j á não pode soffrer nem morrer. Por isso se diz que a santa
Missa é um sacrificio incruento.
N; Canon da santa Missa (õfr. Missal dos fieis ou
Goffiné), não so se eommemora a Paixão e Morte
de Christo, mas tambem a sua Resurreição e vida

gloriosa.

O sacrificio de nossa parte não deve sêr exclusi-

,-_*i
*-F

vemente um morrer, mas antes de tudo um r,esurgir com Jesus Christo (Gal. 5, 24 Rom. 6, 1-12). São
symbolos de. nossa transformação o pão e o vinho
que pela Consagração se tôrnam portadores da vida
divina. 'Â "consagração" dos christãcis realizá-se na
santa Communhão qúe devia 'sêr recebida durante e
ItÍissa, em união directa com o Sacrificio de Christo.'
A "consagraçáo". ou divinização dos christãos começa pelo Baptisrlo; Pela Communhão intensifica-

se em nós a vida divina, de sorte que qos Boucos

nos vamos transformando qegundo o espirito de Chris;

to;

:

I
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5. Estructura da santa Missa
A Missa dos catechumenos ( do Introibo até o Cre-

do)éaparteaseorações,àsenagogas. Tinha ella
melhança do a
anto Sacrificig, po_r
por fim dispôr
contrição ,e humiláctos de fé, es
dade.

A I\{issa dos

catechumenos compõe-se

de

dua§

vae do Confiteor ate o KYrie e a
dia): após a confissão de nossos
graça e misericordia. O Gloria era
pouco antes da Communhão. A
segunda parte vae da Epistola até o Credo : Deus incliha-se para a alma e dá-lhe luzes de sua verdade.
A variedade de leituras (Epistola,e Evangelho) favorece a piedade individual.
Acabada esta parte, eraln despedidos os catechumenos. Não deviam assistir ao Sacrificio propriamente dito, que começava, então, com a Missa dos
fieis.

Esta divide-se em tres Partes:
a) A primeira (Offertorio) vae até o Prefacio.
Sua estructura encerra uma evolução millenaria. Esta
o Sacrificio 9 i^ conparte ant,ecipa, por assitn
*e odizer,
vinho que servirão como
.sagra a Deús o pão
mãteria do Sacrificio. As orações e cerimonias exprimem nossa consagração a Deus.
b) A segunda parte (Consagração) comprehende
o Canon até- o Padre-nosso. A Consagração é o moda Con'
mento mais solemne. A Igreia
gCorPo
sagração,queopãoeovinh
Ção, offe'
e ã Sanáuti de Ctristo; depois
rece a Deu.s o pão e o vinho
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Sacrificio. A ultima oração termina com uma doxoâ, Ss. Trindade (P,er ipsum et cum ipso).
c) A terceira parte (Communhão) começa com o
Fadre-nosso. E' a preparação immediata para o banquete sacrificial: fracção do pão, osculo da pà2, as
tres orações preparatorias da Communhão. O Sacrificio propriamente dito termina com a Communhão
do sacerdote e dos fieis. As orações após a CommurÍhão são em acção de graças, pois na santa Missa
tornam-se plena realidade as palavras de São João
(ultimo Evangelho ) : "E nós vimos a sua gloria, gloria como de Unigenito do Pae, cheio de graça e verdade" (Jo. l, l4).
Hoj,e, a distincção entre a Missa do eatechumenos e Missa dos fieis so tem interesse historico.
6. Nossa participação
A santa Missa torna-nos participantes da
Paixão e Morte e Resurreição de Nosso Senhor
Jesus Christo. Devemos soffrer e morrer com
Christo, para com Christo resurgirmos e alcançarmos, um dia, a gloria. j unto ao Pae celestial.
logia

A santa Missa é o caminho rnais rapido e
mais seguro para o Calvario. Para bem aproveitarmos de seus frutos, é neçessario tomar parte activa na santa Missa, â mão do proprio
missal em traducção vernacula.
o

"Não me contento de assistir

sacerdote", disse um dia

o

á, Missa, rezo-a com
Conde Candido Mendes

de Almeida, com a maxima compnehensão da liturgia

catholica.

§ 28. A Santa Communhão
1, Noção

t

A

santa communhão consiste na recepção
do Corpo e Sangue de I{osso Senhor Jesus Chiisto debaixo das especies sacramentaes. Desde
o seculo XIII generalizou-se , no Occidente, o
costume de que só o sacerdote tomâsse, na san-

ü

E
J. P. JUNGLAS JESUS

LN

CHRISTO

ta Missa, a Communhão sob ambas as especies.
Os simples fieis (e os sacerdotes fóra da Missa) recebem-na sob a especie de pão, Tal costume assumiu, mais tarde, o caracter de lei ecclesiastica.
Essa medida de caracter disciplinar não envolve
nenhuma difficuldade dogmatica. O Concilio de Trento deixou ao criterio do Papa permittir a Communhão sob ambas as especies, quando assim iulgar
eonveniente para a salvação das almas.
Além da Communhão sacramental, existe ainda
a pratica da Communhão espiritual. Consiste no desejô da Communhão sacramental e da união com

Jesus Eucharistico.
Thema: Quaes são as razões praticas de se dar
aos fieis a Communhão debaixo de uma só especie?

2,

da Communhão
A santa Communhão une-nos intimamente
com Jesus Christo, fonte de toda§ as graças:
"Quem come a minha Carne, e bebe o meu
Sangue, fica em mim, e eu nelle" (Jo. -6, 56).
os
A sánta Communhão tem, em particular,
seguintes effeitos :
a) augmenta a graça santificante;
b) enfraquece as mâs inclinações;
c) purifica de faltas veniaes e preserva
de faltas mortaes;
d) dá força e coragem para praticar o
bem;
e) dá a vida eterna e a gloria da resurreiçãó: . "Quem come a minha Carne, e bebe
o meu SangUe, tem a vida eterna, e eu o resuscitarei nó ultimo dia" (Jo. 6, 54).
Santo Thomaz de Aquino compare a Communhão
com o fogo da caridadl ( fervor caritatis), pois a
earidade extingue peccados veniaes .e culpas temporees, diminue a má eoneupiscencia e augmenta a
Graças
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virtude. Acaridade

une-nos a Jesus Christo, que nos transforma com a
sua graça e nos leva á, resurreição ,e á, vida eterna.

O Concilio de Trento descrev,e os effeitos da
santa Communhão em linguagem metaphorica. A Communhão é alimento, ê remedio, é penàíffda eterna glo-

ria. O Concilio de Trento f.az lembrar uma verdade hoje muito esquecida ( cfr. Matth. 5, 23-24) : Todos os que nos reunimos ao redor da mesa eucharistica, somos irmãos em Jesus Christo.
O goso espiritual (cfr. Sap. 16,20 ss.) tambenr
é um fruto da santa Communhão, mas falha muitas
vezes, seja por castigo de nossa tibieza (Communhões
rotineiras), seja por motivos d,esconhecidos e inculpavein.

Santo Thomaz ensina que o goso espiritual envolve o sentimento de força e segurança
em Deus.
Não precisa manifestar-se no rlorl,erto - da Communhão, mas fica latente como gerador de energias para
as lutas espirituaes. Esse estado da alma é espontaneo. Não está em nossas mãos provocá-lo.

o

3. Preparação da alma
Para recebermos os frutos da Communhão,
ser-nos-á mister purificar a alma de todos os
peccados graves. E' de muito proveito livrarnos, quanto possivel, dos peccados veniaes voluntarios. Quem communga scientemente em
estado de peccado mortal, commette um sacrilegio.
Em se tratando d,e peccados mortaes, não é suf=
ficiente a contrição peifeita. Prescreve-se a Confissão sacramental. Além disso, a Igreja exige o 'iei_um natural, quer dizer, nada ábsolutaménte, se
deve tomar, a não ser que se rêceba a santa Cornmunhão eomo viatico, €m caso de doença perigosa.
O Viatico pode sêr administrado mais vezes- duiante
a mesma enfermidade. Pio x concedeu, em 1906, um
gralde _indulto em favor dos enfermos: "Pessôas- que
estão de cama durante um mez, sem a certa ãs.
perança de eonvaleseer em breve, podem receber

I
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santa Communhão uma ou duas vezes por semana,
ainda que tenham tomado remedio ou algum alim,ento liquido" ( can. 858, 2) .
Os salutares effeitos da Eucharistia dependem
tambem da medida de nossa preparação subiectiva.

Para a Communhão diaria, a
exige outra cousa, senão o es

lei

ecclesiastica não

ea

'r,ezá

de intenção, Em casos
sor pode prohibir a recepçã
ter as Communhões tibias e

Pu-

confes-

combaPessoas

que commungam diariamente, devem edificar -o proiimo por uma vida mais conforme aos preceitos da
santa Religião.

A Communhão indigna é um acto abominav,el,

as faltas graves que pesam na consciencia.

4. Necessidade

Jesus Christo deu-nos a santa Communhão, para conservar e aperfeiçoar em nós a
vida sóbrenatural. Receber a santa Communhão é, uma grande felicidade, mas é tambem
um grave mandamento. Para os adultos é, de
preceito recebê-la:
a) em virtude da palavra de Christo: "Em
verdade, em verdade vos digo: Se não comerdes a Carne do Filho do homem, e não beberdes o seu Sangue, não tereis a vida em
vós" (Jo. 6, 53).
.
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b) Em virtude do terceiro Mandamento da
Igrej a {uê, sob peccado mortal, prescreve aos
adultos a obrigação de commungar, âo menos
uma vez cada anno, pela Paschoa da Resurreição.
A recepção mais frequente da Eucharistia
pode tornar-se grave preceito, quando é praticamente o unico meio de preservar o individuo de peccados mortaes.
"O Corpo de Nosso Senhor Jesus Christo guarde
a minha alma para a vida eterna" (Llturgia da Missa).
5.

Synthese

Tenros um altar ! Pela Missa e pela Eucharistia é, que Jesus Christo conferiu ao catholicismo o caracter de Religião. Para merecer tal nome, a Religião deve têr a assistencia viva e efficaz de Deus, não pode contentar-

murio das fontes sagradas.
Banindo a Deus do mundo, o deismo destróe a
Religião viva, a Religião que salva a humanidade.

Sem o directo contacto com Deus, a Religião torna-s,e
moralizante, quer dizer, limita-se a um sentimento
de respolsabilidade que impelle o homem a cumprir
os seus d,everes (moral leiga).
*o passarinho encontra casa para si; e a rola,
um ninho onde ponha seus filhotes. Para mim sejam
casa os vossos altares, Rei meu e Deus meu ! Bemaventurados os que moram em vossa casa, Senhor !
Louvar-vos-ão p,elos seculos dos seculos" ( psalm. 84,

4-5).

E
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LIVRO IV
JESUS CHRI§TO E A REVELAçÃO
CAPITULO VI

O christianismo como Religião revelada
§ 29. Os contornos da Religião revelada
l.

Noção da Revelação

P
dades
vação
Deus

conjuncto de verara a nossa salthesouro da té).
archas e ProPhetas (Antigo Testamento), por Jesus Christo e seus Apostolos (Novo Testamento). Cfr. I vol. § 39.

Chamam-se Revelação natural as noções ethico-religiosas que nos adveem pelas leis da natureza ou
pelo convivio social com os nossos semelhantes.
Sob o nome de RevelaÇão, no rigor da palavra,
só se toma a Revelação sobrenatural, que Deus inspirou a varões (Proph,etas) de comprovada santidade. Para esse fim dava-lhe Deus não só luzes e ins'
pirações sobrenaturaes, como tambem a missão 'de anhunóiar a palavra divina a seus semelhantes. Como
credeneiaes, costumava Deus outorgar-lhes o dom dos
milagres e a luz prophetica.
Nãb sabemos como Deus illumina os Prophetas. E'
â nossa obser'
so
um proc

vaçãó.N
como se
é, como
sobre a nossa

c
o
s

bemos,_tambem,
da audição, isto
ensorias actuam

intelligencia.

2, Noção da

fé

J
§ 29. Os contornos

da Religtão revelada

t2,,6

3. Necessidade da fé
Quando Deus fala, só pode haver uma attitude
para a alma humana: curvar-se na humildade da lé,
submetterointellect
eDeus
l',[osso Senhor. f sto
deduz
da noção da fé. E
pressa(Marc.
mente: "Quem não
16, 16 ).
Por essa razá,o Jesus Chfisto exige fé de seus
ouvintes, ora com promessa de premio, ora com amea-

Se

ver
cur

ria humilde a mão
tezq,, meu Pae,

eonhecer".

esquerda, e diria: "Dae-me a incerpois a pura verdade, só vós a podeis

4. Necessidade da lgrda

\

pretados. Cfr.

I

I vol. § 10, 2,
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Testamento

1. As fontes

ontida nos livros
_Â Revelaçáo pr
istorieos_, 7 !ívr.gs
ãrrtigo Te"stamên
fr. I vol. § 9, 1).
diclacticõs, 17 livros
pela primeira Yez
Quanto sabemos, esses livr
õodificados, ao sêr feita à traducção grega do! "§9tenta" ( Septuaginta) no Egypto, entre o seculo III
e II antes de Christo.
A par do Calon grego existe ainda um Canon
não occorrem os livros escriPtgs, -!ltl
iudaico, no qual
ôorrr..vados, só em lingua grega : Tobias, Judith, Sabedoria, Ecclesiastico, IVlacchabeus, Baruch, alguns c-lpitulos de Daniel e Esther. O canon iudaico foi rediãiao na Palestina, durante o ultimo seculo antes de
Christo.
Como Jestts Christo e os Apostolos se valiam da
versão grega da Septuaginta ( niais de 300 citações
no Novo Têstamento), a Igreja adoptou-a como texto
do

inspirado clo Antigo Testamento.
t

2. O assunipto da Revelaq:áo veÍho-testautentarla
a) o dogrna mais importante do Antigo-festamento é o monotheismo em sua feição ethicoreligiosa:

1. Existe um só Deus verdadeiro, Creador
e omnipotente Senhor do ttniverso.
2. Deus é o Juiz imparciai que recompensa
o bem e castiga o mal.
Nos livros mais antigos predoniina a idéa
de premio e castigo temporaes. Os agiogrjtPhos
maii recentes frisárn, tambem, a retribuição sobrenatural: tl resurreição cla carne (Dan . 72,
1 ss; II Nlacch . 7 , 9) e a eterua bemaventurança no seio de Deus (Sab. c. 3-6).
Israel era o unico povo da terra, que segr:t^ia o
,ronoiheismo ern tocla a pureza ethico-religiosa. E' um
que se não explica pelo instincto racial

1ú;úã"o
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IE. R,enan), nem _pela influencia do Egypto ou

da

Bab-ylonia, porque lá não havia nenhuma-ia'ea do *ãl
notheismo.
Deve-se á Providencia de Deus a conservação do

monotheismo em Israel. Deus afastou Abrahão A'*oAa
convivencia -pagã. No Monte sinai revelou-se a niHvics

como "Aquelle que- é" (go..

a plenitude àí,er,

sem nenhuma eontingencia). tgm
Fez com Israel , Àuüo.ç_a th-eocratica .(rsrael, seu povo; Jahvé, -seu Deusi.
Nas epocas mais criticas sehpre surgiai" p.oph;ü,
gug prégavam e inculcavam a Te n rm -só Deui- íã.á"deiro. Cfr. I vol. § 21, 1.

como l.esqdos de Dgqr, deviam os prophetas ven-

cêr uma triplioe difficuldade:
1) de extirpar a idolatria que se propagava por
influencia dos povo.s circumvizinhos (õulto "d. gãà,

Moloch, Astarte, etc,)

;

2) de combater o

exaggerado nacionalismo
-naciorrfu. dos
-o,
iudeus que em Jahvé so vi,ãm um Deus
Prophelas annunciam os eastigos de Jáhve có"iia á.

pretensões judaicas : "Pela espada morrerá Jeroboão,
e Israel será levado para o cptiveiro rôràJ
d; r.u
paiz" (Amós 7, 11).
3 ) de puriÍicar a Religião de todos os forrnalismos e exteriorid des: "vós não vos comprazeis ôoà
holocaustos. Sacrificio digno de Deus t-- u* eJpi.iio
compungido. Yós não desprezareis, ó Deus, um coração contrito e humilhadô,, (psalmo 50, i6-tg): -_ . b)_ outro ponto essencial ,da Revelação préchristã são os Dez Maadamentos (Decal""So) ^qu.
p{orulgou no IVIonte sinai, e quã Í.ôüt
Ps":
Christo interpretou e aperfeiçoou no Sôrma; d,
Montanha (Matth. 5, li ss).
_o primeiro Mandamento determina o culto
de Jahvé.^o segundo prohihe a profanação ão
nome de Deus. o terceiro consagra a Jahié um
dia da semana. o quarto santifiãa a autoridacle
patria. o q-uinto, sexto, septimo e oitavo Manàámentos defendem a
_vidâ, o matrimonio, a pr;priedade e a honra do
proximo. Cs dois utiiriro*,
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'
r
^-l^:r^^'
o nono e o decimo, cohibem a má concuprscencia, que é, a fonte de todas as acções peccaminosas (cfr. Matth. 15, 19)'
t par dos preceitos divinos e das leis civis-, possuia- Isiael um vasto codigo de prescripções rituae-s,
õüiô fim era regular g óuito divino e afastar do
povo o Perigo de idolatria.
Pela fiel observancia da Lei (Thorá) formaramSe muitas gerações de santos e justos. Com o ternpo

appareceram interpretações argutas, qug.levavam o
e soberba de espirito. Muitos
porô- a nypocrisia
"Éoa
vontade^-gemiam sob o peso das prgsíua.ut de
com as -glo;ipçãet l,.gu.t, que sempre augmentavam
sas hoi esõribâs' e pharlseus (Matth . 23, 4 ss'; Luc'

ll,

46

).

c) A Revelação velho-

fna-se nas ProPhecias me
çam com o Proto- 'ange
gará a cabeça da :r_Pen
versão grega). Pro idem
aos Patliaíchas: "Um descendente de Abrahão
será a bençam de todas as nações" (cfr. Gen'
12,3). Culminam
gundo as quaes o
ça e da Pà2, um v
povo, o vencedor
ulriversal dos bons e
Homem das clôres, sem feição nem formosura,
que soffrerá indizivelmentg pelos peccados do
seu povo.
O Propheta IsaiaS é, o Evangelista do Antigo Testamônto. Ás suas visões devemos, na maior
parte, as amplas descripções do Reino Messianico.
Para melhor comprehensão das prophecias, ê neaistinguir entre a idéa e a forma do texto

"u5Àrió
inspirado.
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o Reino Messianico é descripto em cores que
0 agiographo
para-_o quasi sempre com a, situação úomentanea
"d*_
de
rsrael, formando contrastes: o M'essias -trará tal copossam calar no animo do povo.

se-á num vergel delicioso, etc.

par d,essas tonaridades terrenas, fulguram
_â
^ Mas,sobrenaturaes
cÔres
: o Messias trará conneõiilã"io
de Deus, santidade, iustiça; infundirá ; espiiito-ãu
Deus em todos os corações; dará urtirtããç-ã;- pá,
todos os peccados do mund.o.
3. Dtfficuldades

a) a predestinação messianica do povo de Israel
não que_r dizer que Deus tenhq eiõtr-iáo dt iãivação os demais povos _ e n_ações. Deus qúãr
tambem ,a
-r -selvação

4-a

.

gentilidade. Os

pagãos

tra_

{ições religiosas, os seus Süiai tri
não
lhes
nega. a graç? qge iilümina a
que
vem a este mundo ( cfr. Jo. l, g
, sê
fizeram o que lhes dita a propri
dos que erram sem culpa, cfr. I vol.
ã 6,{2. rqspeito
'Isiàel p"íu
§
_ sobre a^ ippôrtancia neiigiorá-ãu
o mundo, cfr. s 86 e I ,vol. s B-1, 1 .
^--'
b) Friedrich Delitzsch apresentou, em 1902, mui_
que são parallelos ao texto inscreação do mundo, queda do
No mesmo anno foi dàscoÉu.io
rabbi" em que se encontram muitas aTalogias com os paragraphos- da Lei mosaicã. Uã*murabbi era um contemforãneo ae-Àn"ãÉao.
ri?ii?:
ffj3:'Tru',**u,tr
cos
os ( ditados) por DJus.
Â^
\-rD
am que se
valeram de
-errar
fon
preservoü de
,escolha do assumpto (cfr. I vol. S ó, Zj. À;;i* na
ãqii.
,

se

Lltz e Vida

)
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na Biblia não penetraram as idéas polytheistas de
que regorgitavam as fontes pagãs. A Biblia é um manual do mais puro monotheismo.
As theorias de Delitzsch foram luminosamente refutad.as Dor muitos scientistas catholicos e protestan-

tàs.tom a mesma força de argumento póde-se affirmar que a 'Biblia e os mythos babylonicos nemontam tâlvez a uma fonte colnmum (Proto-Revelação),
que no judaismo se conservou inalterada, emquanto
,degeneraía em polytheismo entre os povos pagãos.
O Antigo Testamento não se iguala ,em sublimidade ao Novo Testamento, mas está acima de toda
comparação com a literatura religiosa dos pagãos.

§ 31. A

Revelação

do Novo Testamento
1. As tontes

A Revelação do Novo Testamento consiste na
boa-nova (Evangelho) de que fomos remidos por Jesus Christo, o Filho de Deus humanado. Foi annunciada, de viva \oz, por Jesus Christo e seus 4posem parte, por alguns Apostolos .e
tolos. Foi escripta,
-ApostoloÀ
( São Marcos e São Lucas).
Discipulos dos
O Canon do Novo Testarnento comprehend,e 27
livros: 4 Evangelhos, os Actos dos Apostolos, 14 Epistolas de São Paulo, 7 Epistolas de outros Apostolos,
o Apocalypse de São João Evangelista.
Da Revelação do Novo Testamento f az parte a
Tradição Apqstolica, quer dizer, o conjuncto de verdades que os Apostolos prégaram, mas não deixaram

escriptas ( cfr. Jo. 21, 25- II Thess. 2,
vol. §§ I e 10.

l4')

. Cfr. I

2. O assumpto .ruunarr,

Os livros do Novo Testamento são escriptos

de

occasião. Dado o fim a que se destinam, cada qual
so expõe d'eterminados pontos da Revelação Christã.
Cs agiographos não se contradizem, mas cornpletamse uns aos outros.

t
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a) O

EvANGEt,Ho SEGLTNDo oS SYNoPTICoS
pregação
de Jesus começa com a vinda
3.
- Rein
do
as aspirações do po"à
j_udaico
no Messiãs prorr*tti_

do,

no
co oll Reino d; Deus.
Jesus veio dar no\ra orientação ás idéas mes-

sianicas do seLl povo. para Jeius, o Reino á.
Deus não erA uma entidade poliiica, rnas religiosa. E' um Reino dentro dô nós, a saber, o
perf_e_ito amor de Deus e do proximo (serniao
da Montanha). E' urn Reino -acima dd ,ós, a
saber ) a eterna bemavr nturança j unto a Deus
(r.ryões eschatologigos). Essa ..gurrda pnáru
do Reino de Deus, - Jesus no-la
ora
imminente, ora distante. Della .ôtamor
"flr.sentiainda
ssparad_os por uma grande barreira, que é o
dia do Juizo.

Q.poi

? eleição
instrucçõe
-

com
stolos

elegou-

ez
es

o_
p.ãro
deres, ins
m
estavam lançadoji os alicerces da Igreja, a organizâçãg visivel do Reino de Deus aqui"-ná-'t..ru iót.. r

vol. § §

2-4).

: os interesses temporaes dos Discipulos
-inaãltn.e
4oq judeus^ gom relação ao Rólno do úessià,
4, I ss; 10, 85 ss; zü, [r ss; Lu". ià, zi; z-+-,-í1;Jo.'i,Tij.
Thema

A Revelação feita por Jesus christo culmina na revelação
de que Deus é o nosso pae.
-

Jesus Christo não teú a Lprima zia à. invãca"
a Deus com o nome de
tamento Deus é chama
do povo de Israel. Mas,
nos manifestou o gran
com os peccadores. De
o§ peccadores, dá-lhes tempo de se emenda_

I

r
J..Eg§-§
----- LP-r-YrygHL --

jl§Iry-

rem, perdôa aos corações arrependidos. Apesar
de ofiendido, Deus vae ao cncalço dos peccadores, âttrahe-os coln aS sllas graças, entrega
i,, rqprte o seu F'ilho lrrigenito em resgatg. -do
*,rildo. Todas estas Revelações estão contidas
tambem no Antigo Testamento (cfr. Isaias, F'zechiel, Jeremias), mas não com a naturalidade
dos santos Evangelhos.
Os judeus sabiam discort'er rnaglslralmente so-

bre o problema do sof frimento. A Biblia cllcel'I'a
úi"u ,.iarAeira philosophia da dôr, 9 uão há o que
o. lhe compare na literatura universal.
teO soffrimento não é signal de que Deus nos são
1ão
lha oOio ou inimizad e. BenÇams temporaesos
vezes são
iustos
ii* indice do Seu amor. M. las purificados
como o
qúã mais soffrem, para - se-r.em
ouro e a prata (Eccli. 2, 5).
judeus não comprehendiam, entr_etanto, que
os "or
peccarJores, OU que no céo r-raja- maior
Deus arne
arrep-endido . do qqe
ãfáãii* sobre um só peccadoi
sob-re noventa e nove justos que qáo precisarn de
a cap;;ii.ttcia. Essa rnentalidade dos iudeus, 'Iesus
parabola do filho pro_dig.o ( Luc. 15,
iãcterizou
"" oÊreiros da vinha (Matth. 20, 10-16) '
àS-SZ) e dos
Pelo tnoclo de falar, o cego de
uma opinião geral, quando rePlico
"sabemos que Deus não ouYe os
esse
q;;i- tro"tâ a l)eus e cumpre a sua t'otttade, pois,
é=-otwi,lc por Úeus" (Jo. 9, 31). Os ju-deus criam,
á.r. Deus' tambem emprega à pena de talião ( ius talionis).
Aos olhos d os gentios era loucura a mlserlDeus se compadece dos peccadoÍ'es.
cord.ia
"O
"o* áút
ir* ludiúrio da . or.d,em e 6a justiça.i
Julgavu*-nã
colno se Deus
ãfirIitiárri.*o convoca os crirninosos,
fosse um chefe de quadrilha" ( celso ) . origenes retorquiu-lhe: Nós chamamos para regenerar.
Jesus Christo não dá ninguem por perdido' Cono conhece o thôsouro gue muitas vezes se occulta
;âãaã úo*urro. A lariuha magica com ql. amor
lo:3
,9t
lnóôiàçOes, é a sua graça preveniente e o seu
finito.

§ 31.

A Revelação r1o Novo Tetsarnento
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[Jm dos pontos essenciaes dos Evangelhos
synopticos é ainda a prégação de Jesus sobre
si rnesmo: revela-se corno Nlessias e Filho de
f,)eus. Cfr. § 7, b, 2.

b) A pnÉceçÃo

DE sÃo PAULo

São Paulo é o prégador da graça. Não foi
pela nossa sufficiencia (phariseismo), mas pela
morte de Christo na Cruz que ficamos rernidos
da culpa do peccado. Jesus Christo, exaltado á,
direita do seu Pae, confere-nos as graças da
Redempção, vive na alma de cada christão (Gal.
2, 20) e na sua Igrej a (Eph. 4, 11-16) .
A vida do christão é, portanto uma vida
identificada com Christo e integrada no organismo da Igrej a, que é o corpo mystico de
Christo. Pelo Baptismo nos tornamos membros
de Christo e da Igrej a.

c) A pnÉceçÃo

DE sÃo .roÃo

Vivendo em Epheso, centro de cultura hellenica, São João tinha que annunciar o Evangelho á mentalidade grega. Para esse fim perfilhou e christianizou a idéa do "Logos" (Verbo)
que era rnuito familiar ao espirito grego, e nella
condensou o ponto essencial do seu Evangelho.
O Logos não é, a "razáo do rnundo" (principio divino que se identifica com o mundo),
não é um demiurgo (sêr interrnedio entre a
divindade e a creatura), mas é o Filho unigenito de Deus, fonte da vida natural e sobrenatural, que se fez homem ern Jesus Christo, e
que consummou a nossa salvação. Ao Logos devemos a verdade e a graça (regeneração).

r
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3. A Revelação Christã,
o apice de todas as Revelações divinas
A Revelação Christã não é sómente o fim
de todas as Revelações divinas, é tambem a consummação de todas ellas (Hebr. 1, 1 ss). Jesus
Christo não é apenas um Propheta illuminado,
é o Filho unigenito de Deus: "Ningllem viu
j amais a Deus. O Unigenito, que está no seio
do Pae, elle mesmo o revelou" (Jo. L, 18). Sua
doutrina é, clara, porque Jesus está na visão de
Deus. Sua doutrina é persuasiva, porque Jesus
ensina com a força do exemplo. Jesus ensina,
ainda, todas as vezes que nos fala á alma com
a suavidade de sua graça.
Muitos pretenderam aperfeiçoar a Religião Christã. Os taes "aperfeiçoarnentos" não passam cle verdadeiras deformações do christianismo. Como é facil de
observar, o socialismo e o communismo deturpam o
ideal da caridade, o liberalisrno exaggera o ideal da
liberdad,e, o humanismo corrompe o icleal da personalidade,

Nas Catacumbas, encontram-se quadros de
Orpheu a subjugar animaes ferozes conl a doçura da
musica. Ahi vae um bello symbolismo. Com a harmonia de sua Revelação, Jesus Christo transformou
os indomitos coraçõ,es dos homens.

§ 32. Revelação e Magisterio ecclesiastico
O protestantismo scindiu-se em duas alas: esguerda (liberaes e racionalistas) e direita (orthodoxos ou erentes ) . Os liberaes e racionalistas affirmam
que a interpretação da Biblia fica ao bel-prazer do
individuo. A razáo humana é o arbitro supremo em
materia de fé.
Os orthodoxos acreditam que o
Espirito Santo illumina directamente na leitura da
Biblia, de sorte que o individuo depreh,enda por si
o sentido authentico e tenha a plena convicção : o
que leio, é a palavra de Deus.

§ 32. Revelação

e Magisterio

ecclesiastico
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Ambos os principios estão refutados pela Histo-

ria. O racionalismo causou a dissolução da fê protestant,e. O mysticismo dos orthodoxos levou â, formação de muitas seitas com doutrinas diametralmente ôppostas, mas que se estribam, todas, na exclusividadê de sua interpretação biblica. Cfr. I vol. ll, 2.
1. Instituição dd ,Magisterio
Jesus Christo confiou as Revelações divinas a
urn Magisterio, cuja missão ê annutlciar por todo o
mundo a palavra de Deus e presel.r,á-la de erro e
alteração. Esse Magisterio possue o dorn de inf allibilidade. Não póde errar em materia cle fé e d.e moral,
graças â especial assistencia do Espirito Santo ( as-

sistencia divina).
O Magisterio infallivel está nas mãos do Summo
Pontifice e dos bispos, mas com a grande differença
de qu,e o Papa, como Chefe da Igreja, pode fazet clefini§ões infalliveis, sem consultar os bispos, mas os
bispos so são inf alliveis, quando reunidos em Concilib Ecumenico, quer dizer, em união com o Chefe
Supremo da lgreja.

Para se verificar se uma d outrina p,ertence
ao deposito da fé, examina-se a pregação clogmatica
da Igieja universal (quod ubique), pelo menos durante uma epoca detefmi ada. Mais convincente é a
prova, quando a doutrina em apr,eço póde sêr verificada em todos os seculos christãos ( quod semper).
Se desde o principio fosse pregado, em toda a parte,
algum erro como palavra de Deus, não se realiza'
riám as promessas de l.[osso Senhor, nem â Igreja
seria a "columna e o baluarte da verdade" (I Tim.
t
3, 15).
Provas da instituição e da infallibilidade do Magisterio ecclesiastico, vide I vol. § § 7-8.
Thema : A differença entr,e assistencia divina e
inspiraçáo.

2. As definições do l\{agisterio
A proclamação de verdades reveladas é f eita em
termos incisivos, que se chamam definições dogmaticas. O objecto do dogma decorr,e d.a Revelação divina, mas a expressão dogmatica ê fixada pela Igreja,
que usa não só os termos con,sagrados pela Biblia e

_/

7
136

J. P. JUNGLAS JESUS

CHRISTO

olo-

prire_
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e estas nada
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3. A norÍna de
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salvação.

§ 33. Revelação divina e

razáo humana

1. Não podem contradizer-se

porque ambas são dons do mesmo Deus da verdade. Deus nos deu o livro da Revelação sobrenatural e o livro da Creação, quef dizer,
deu-nos a luz da fé e a luz da razáo.-

§ 33. Revelação

divina e

razã"o humana

os mysterios da. fé, tiher dizeü, as verdades iná razáo humana não são irraeionáó; ;;

accessiveis

absurdas (contra rationem), mas são supra-raciônaãs
(supra rationem). São_ incômprehensivôis pâra- ;A;,
devido á gran deza de D,eus e A insufficienciã de ;õ;-

sa razáo. Não são de todo incomprehensiveis, poiqu.

cada mysterio tem um foco lumiioso qlre nos'f.re=-a
retina, mas os olhos de nossa razáo ,iao estão adaptados a proqorções infinitas. os mysteii;; erpã.tam na alma htrmana uma santa reverencia- -Íí*,
_

immenso e ineomprehensivel.

"o

2. Completam-se

a) A Revelação tambem encerra verdades
quq o individuo póde lobrigar com as luzes da
razáo (existencia de D_eus, õs attributos divinos,
as normas lupremas da lei moral). Muitos nã«i
chegam, todavia, a conhecê-las dó maneira alguma, oq-§o irnperfeitamente, depois de muitos
erros e illusões. com o auxilio -da Revelação,
todo individgo pode chegar ao conhecimehio
dessas verdades, com certãza infallivel, .ó* pàrigo de errar.
verdades ethico-religiosas (existencia
!) Ascreador
- Deus
de
e Remurre"ãdor) constituem
o vestibulo da Revelação, que encerra os myspor excellencial os ^mysterios supra-ralgrios
cionaes do christianismo. A Revelação ào.t"à99s o gue I)eus fez_e.m prol cle nosia salvação
ícr,.3ção: -Redempção), d que f az contin"rúà"(Providencia Diviáa, oÊra da santifi;çâ;j,
te
g o que fará ainda (eterna bemaventu"urçui.
os pysterios _são, por conseguini., á raiz e o
fundamento da
viãa christã] Or 'grandes caracteres christãos nutr rn-se nos mysterios a*

Religião.

A Encarnação do Filho de Deus e a obra da Re_
dempção possuem, por assim àir.r, um ponto de
con_
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tacto com os principaes mysterios do christianism.o :
Ss. Trinclade (vida pré-terrena de Jesus no seio do
páe), peccado originãl com todos os factos qqe l\.
são annexos (Redémpção ), o mysterio da Igreja, da
graça e dos Sacramêritos (santificação), o mysterio
õschatologico (os novissimos).
Contestar oS mysterios, como fazem oS racionalistas, so teria cabimento, se o christianismo f osse
uma corrente philosophica. Em sua iltima finalidade, o cht'istianismo piocura têr uma conc€pção Praticâ da vida humana. l,' fé constitue o inicio e o fundamento da vida piedosa; a consummação está no
atnor a Deus e ao proximo. A fé é meritoria, po-rqye
se baseia numa cognição imperf eita. Na eternidade,
a fé passará â rrisão, emquanto_ o amor permanece
por toda a eteinidacle (I Cor. 13).

@

,augmônta

3.

Opiniões erroflsa§

Revelação não é a uuica fonte de conhecia) A
-ãttrico-reiigiosos
( contra os Reformadores do
*.nfos
iãóútó- XVI, contrã os jansenistas e tradicionalistas).
A razáo humana pode chegar ás noções fundamentaes
( cfr. supra ) .
um devaneio com qge pesb)
- A Revelação não ê
que
soas íimples se illudem, m-as é uma instrucção.
nos vem directam,ente de Deus ( contra os raeionalistas

).

c)

Os mlrsterios da Revelação nunca poderão sêr

devassados pela mera tazáo humana'

E, errado affirmar que a Reyelação de Deus
d)
-íerdadeira
para o cora(ão, porque fortal'ece nas
nos soffrimentos; mas - que n4o
.
consta
"o,iola
para à intelligencia, _p_orque não
O- ,ãraadeira
-.*ir^to,
homens.
aos
falado
que
lenha
nem
Oórr
úu.-

só e
tãntações

4.

Deducções Praticas

a) Nunca será licito deixar de crêr na Revelaçáo de Deus, porqu-e 1 fé não corresponda
aos resultados cla iciericia. Havendo alguma coJlisão entre a fé e a sciencia, so póde tratar-se de
mal-entendidos: ou enganam-se os theologo§

I

§ 33. Revelagão

divlna e

razã,o humana

quanto ao obj ecto da Revelação, ou enganam-se
os scientistas em suas experiencias e conclusões.
São erros de investigação.

b) Quando o Magisterio infallivel define
alguma verdade como revelada, a doutrina contrariaéhereticaeanti-scientifica.

I

Nesse caso, não se deve retirar a annuencia cla fé,
mas esperar que seja resolvida a difficuldade. Algumas vezes, a so_lução pode tardar, porque o espirito
humano é limitado.

c) A Igrej a reconhece explicitamente a
autonomia da sciencia (Conc. do Vaticano, Denz.
1799). os scientistas não devemo porém, ultra.
pa§sar a sua provincia e"invadir a terra-santa
da fé.

)

Deus
LIVRO V
O CONHECIMENTO NATURAL DE DEUS

CAPITULO VII

A fé theista da humanidacle
(cfr. I vol.§§ 30-33)
§ 34. O Deus impesspal
(pantheismo)

O pantheismo f.az a fusão de tres entidades realmente ãistinctas: Deus, homem, mundo. O pantheista
não considera o mttndo como divindade. O mundo

é finito, compõe-se de partes contingent,es. A clivinclade é o principio absolttto eln que o mundo subsiste, é a forç.a de cohesão que Iiga as moleculas do

mundo.

l. O pantheismo hindu
Na India, o pantheismo appareceu como corrente
philosophica, máis ou m,ellos mil annos antes de
Christo. Os brahmanes, que com sessenta annos eram
aposentados Compulsoriamente, retiravam-Se para a
solidão e punham-se a meditar sobre as cousas eternas.
Em suas reflexõ,es chegaram a compôr uma nol/a
varios deuses são denominações de -um
theologia:
-sêr Os
divino (Brahma ou Atman). Brahma é a
unieo
alma do mundo. Delle emanam todas as cousas, não
creação, mas como a fagulha que salta
como a neblina que sobe dos manes,
a que desce das ttuvens. O homern é uma
separou da divindade, e para lá há-de
voltar,

§--34'

o Deus-'mpessgl-@llgsrl2_-=

__Jg§,
India.

O

grotesca

tes,

ele-

idolos

e

trinta e
trg,s_; o numero total chega á cifra inauclita de BBB

milhões.

o buddhisnio ele _a prilcipio se baseava na negada divin dade ( Gotama Budclha, fall. 471 anteíãà
christo), fez à apotheose de tsuddha e instituiu mtú
ç^4o .

tos Santos.

o pantheismo hindu é hoje muito apreciado na
thecsophia e na anthroposophia.
2. O

pantheismo occidental

considerá-lo-emos nas modalidades mais earacteristicas :
.

J. P.
A.S

Zená,o.

ferrea
dar-se,
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idéas d,e Spinosa lentbram a philosophia de
O Deus-enCrgia opera tudo lIo nrundo com
necessidade, qual O homem cleve accommodo contrario
^ seria por ella esmagado.

pantheistas modern os fun denr num só systetheorias de Spinosa e Giordano Bruito.
d) A evolução cle Deus. Fichte (fall. 1814) e Hegel
(fall. 1831) imásitravam a f)etts como Llm lêr qq§ se
àperfeiçoa por úeio cle Llma evolução continua. Deus
nãsce ónde quer que se desenvolva urna vida mais
perfeita ( praiica do hurnanitarismo ou philanl-h.opir). Deuí é uma entirlade ideal. A idea de Deus
germina e cresge em nós meSmOS. DeUs Se aperfeiçoa em nós, medida que os homens se amam
uns aos outros. ^

ma

Os

as

,,

§ 35. O Ínundo sem Deus

(athei§mo) t

1. O atheismo é a negação de Deus. Não existem
a sciencia nâo descobriu
povos atheus. Até agora,
nenhurn, apesar das mais aturadas pesquizas. Vgtdade é que- em todos os povos e religiões existem individuos- irreligiosos. São, por via de regra' - -"livre'
qüe se afastaú da religião tradicional
pensadores"
-e
perfilham novas idéas r eligiosas.
Há varias categorias de atheistas : atheus praticos, que viv,em coúo se Deus não existisse; atheus
iheóriàos, que procuram iustificar suas ideas; atheus
incoherentes, Qüe vacilla r entre a crença e a descrença;', milítaites ou radicaes que, não so abandofé theista, mas prégam até o odio a Deus.
"ãiái"
Há tambem atheus
nos annos que seguem â
de uma reacção eontra i
e na escola, ou contra f
phantasia.

Quando remediadas em tempo, âS - crises da .iuventridô intensificam a vida religiosa; lêvam, porém,
â- A;struiçâo da fé, se o jovem continúa exposto it
inflúencia de maus ,exemplos e más leituras'
2. As causas do atheismo variam de individuo
pere inãiviàüo. As principaes estão assignaladas na

Itsr-*'"*T

§ 35,

O mundo sem Deus

(atheismo)

parabola do serneador: sedueção, falta de reflexão,
cuidados e prazeres do mundo.
Em nossa epoca existem tnes typos de homens:
.

nhe
luta
inte

reacção. O homem reconcia intellectual, *r* -.à_
Revelações
de buui.- Sua
'
olasr, .

r. .P:.ISNGLAS_
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§ 36. O moÍlotheismo
I\[onotheismo é a fé na existencia de um so
Deus. Na monolatria oU henotheismo, o hornem crê
nA exiStenCia de variOS deUSeS, InaS vellel'a Um Só
deus. Monotheismo ethico é a fé que em Deus considera não só o Creador, mas tambem o Juiz que prerneia o bem e castiga o mal.
1. O tnonotheismo politico. O rei Naboned elevou
a Marduc, deus da cidade de Babylonia, â categoria
de deus nacional. Outras dirrinidades so podiam sêr veneradas ,em particular. Com isso não se implantava o
monotheismo, mas impunha-se a monolatria, coln fins
politicos. Em Babylonia praticava-se tambem a magia
êontra a influencia do dernonio e a astrologia, para
investigar nos astros a vontade de D eus e o futuro.
Essa súperstiçáo passou para o Occiclente, donte So
foi banida péta sciencia da astrotrornia ( Copernico,
"
Kepler, Nervton).
Onde quer que os governantes impunham o monotheismo por motivos politicos, sempre se tratava
de divindades nacionaes. Outros povos tinham ou-

tros

deuses.

to),

O philósopho Anaxagoras (500-428 antes de Chrisót ugou dã facto a óonhecer a existencia d'e um

Não se deve tomar a predestinação de Israel
no sentido de religião nacional. Jahve sempre se manifestou como Creador e Supremo Senhor do mundo
inteiro. Nenhum povo está excluido do seu amor.
Deuses nacionaes são parciaes e interesseiros.
Jahvé, porem , é o Detts de justiça, Qüe defende o
direito ãe,estranhos contra as iniustiças de Israel.
A peculiar direcção que Israel recebeu de Deus,
era uma medida educativa em beneficio de toda a
humanidade. Deus separou, pela Lei, o povo de Israel do paganisrno ambiente; combateu, pelos Prophetas, o polytheismo que continuamente procurava
infiltrar-se em Israel. Assim se conservotl o monotheismo de Israel Qü€, na era christã, havia de tornar-se patrimonio clo mundo inteirô.
2. O monotheismo philosophico. A existencia de
um só Deus póde sêr vêrificada com as luz'es da raiáo. Nesse sertido çliz Tertulliano que a alma humana
é christã por natureza ( naturaliter christiana) .

§ 36. O monotheismo

H

so Deus na harmonia e unidade do mundo. Ao mesrno

resu
vr

e socrates.

(
eo

Pers

Na

;I,l'lfn,Ífi ffi,"i:

z domundo.
Mas
eaçao.
.,
zoroastr
a
ia'ao
ladode
d
eper_
turba,.r
a
Ahri_
_
man é um rival de Deus, com plenos poderer,--rrào
como o demonio, .qu_e é _ creaturà e ro ^ poo,ã- ó.àjrdicar eom a permi§são de oôus (cfr.
"roi- rl iii''2,
6).

Nenhum dgr philosophos gregos tinha a intenção de annunciar ão_ povo a eÍist"encia oe ú --»ã"t
supremo' "E' difficil descobrir a existenôia ao Creãàot

e
s
(
c
n

ando
ciâ-lo

phitos

aom

3. o monotheismo da Revelação. o verdadeiro
monotheismo só se conservou entie os judãusl-g;;ças po-sitiva influencia da Revelãgao. - O monotheismo "de Israel aperfeiçoor1_-se no óÉi.istiaíis-mô, - á- toi
adoptado por Mahomét (Mafoma)---Deus não é so o creador do mundo, é tambem
o seu Juiz inflexivel. Não se desini.iôJ*
Oo m-úão
( deismo),
_opera em toda a parte para a conservaçãq de tudo o qqg existe. Nã; tem contra si a materia autono_ma (ptatao) ou alsuma fo;ã antagonica
(Zoroastro, Manes).
Sem a vontade de Deus não nos cae
anto, haver

a remover
haver

ouco,

revelar

eou

um tio

de

eom
ami_

que

a juso que
a mi-

ptivel:
eante do teu Deus,, (Mich.

Luz e Vida
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37,

A

DEUS

essencia da Religião
1.

Synthese

homem tem
Deus, a Reos: Deus nos
a cada moquerer
e oP_epensar,
mento, influe em nosso
remiu
nos
Deus
sobrenatúral,
rar. tÍa ordem
pela morte de Christo, santifica-nos e beatifica-nos com a sua graça.
Da attitude de Deus para comnosco se-

do homem

güê,

a ry?is PeTus (devotio)'

para
ieita

êo

N

Senhor'

nós somos os servos. Na ordem da grâça,
relação é a de filhos Para com o Pae'

(amor de gratidão).

p
Hi
vi
m

(Psalmo 34, 3).

Religião a
Religiões n
a felicida

EusoUa

a

-j-@BgBl4o

L17

A Religião. é para
uma obrigação -úã;
indeclinavel, mas é tambem rma'ós
fonte de tãii."iããã..prrsa dg sophisma o que Renan escreveu: .,Éódu =iê.
que Deus exista, _mas. pode sêr tambem que nurrt ú*
=d", 'àí'o;r_
Deus se occupe de
nó§. Estejamos r
sibilidades. Confr
as cirõu
entreguemonos confialça Dgus, ao
o, aos pra_
zeres,
^ â, mordac podemo star cu.io,
d. iou
alguma v,ez atinaremos com a verdaderi.
2. Analyse

A Religilg

em toda a parte

certas
.creou
praxes e instituições
que servem para o culto
de Deus e para a saniificação do'homem. Na
Religião revelada foram lnstituid"r por Duür,
eo menos indirectamente; nas Religiões
"Àiu:aes (ogsanismo) foram creadas pelos homens.
Em toda a parte, encontram-se os tres factores: dogfrâ, moral, culto.
o dogma encerra a doutrina sobre
cia e a operação de Deus. A *o"Àf a essen"r"ãirs.
lntade de
Deus.
que nos transcramentos), ou
s a Deus (li-

turgia).
A oração, a mais commum e mais esponão religiosa, póde sêr homã.rã_
Iouvor, acçã-o de .graças)

impetratoria).

v

o,

3. O homem religloso
ro rigor .da palavra,"de
. Religioso,
é o individuo sue
toma
a Deus como centro
fóco
ê
,uã--;iá;: X H::
ligião não é um factorperigos
-biui,ií-Ê?ãig- ru-s-n"rnçl contra
e necessidades; náo consiste
rõ na fO au
videncia B .na esperança dó iórte
'nãii'ãiao.na eternidade. Isto é apeúas uma parte -a; melhor
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A primorclial finalidade da Religião está em nos
levar á obediencia para corn a verdade de Deus. Pelo
em
espirito de submissão, o homem se transforma
cap"t-t',1jAbnegação'
p.if.itn imagem de Deu-s'
do
egoismo
o
submissa,
alma
na
supplántam,
ridade
peccado.

Tomar parte na vida da Igrej a :. o. T:io
mais efftcaz para se alcançar solida religiosidade. Como devoção particular, recommerrda-se o
exercicio da pi.t.nça de Deus. Na faina quotidiana não nos é possivel 'pensar sempre em
Nosso senhor, mas a lembrança de que Deus
nos está proximo, deve acompanhar-nos como
uma grata melodia que _n_ol- fica no ouvitlo e nos
nos
acode continuamentô. "Nelle vivemos, nelle
28)'
17,
.
Ap
(Act.
movemos, nelle subsistimos"
A idea da presença cle f)eus preserva-nos

de peccaclos: "Cblno posso eu commetter tamanha iniquidade e peccar conira o uleu Deus?"
(Ge,. 39, g). Enchã-nos cle alegria e confiança:
,.o se,hor está perto tlr toclos que o invocam"

(Psalmo 144, 18).
..Que há para mim no céo, e, fora de ti,
qlle dãsej o ,"Lr" a terra ? .f)esf allece a rninha
carne e ; minha alma. Jahve é o Deus do meu
(Psalcoração e a minha herança para sempre"
rno 72, 25-26).

§ 38. TYPos religio§o§
A vida religiosa varia conforme a indole do individuo. Tentanáo fixar os typos mais caracteristicos,
a sciencia classifica o homem religioso pelo talento
e pelo caracter'

§ 38. Typos religiosos

149
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1. Pelas aptldões

No individuo póde predominar o intellecto
Pessoas intellectua$stas gostam
de entregar-se a pesquizas religiosas. São o typo
do theologo ou do philosopho da religião.
O espirito de investigação degenera em raciona-

ou a vontade.

lismo, quando pretende devassar todas as profundezas dos mysterios. IVIais além vão os scepticos e agnosticos, que põem duvida nos factos positivos da Religião; os livre-pensadores que despre zarn a Religião
como uma estupidez. Os hereges estropiam arbitrariament,e as verdades religiosas.

' Pessoas voluntaristas preferem a actividade.
São muito fervorosas na pratica da Religião.
Distinguem-se em dois typos. [Jmas consideram
a oração, a liturgia, a recepção dos Sacramentos como a summa perfeição religiosa, porque
são actos de adoração a Deus. Outros veem no
amor e na abnegação do sacrificio a mais alta
expressão de religiosidade; oração e Sacramentos são os meios de conservar o fervor da caridade. Só pode renunciar ás cousas terrenas,
quem ttaz um céo no coração.
Typos da piedade voluntarista são o apostolo-leiBo, o cura de almas, o missionario, a irmã de caridade. Fanatico é o individuo que procura "converter"

P,essoas

de muito sentirnento amam o lado esthe-

tico-sentimental da Religião. Proeuram consôlo e elevagão de espirito. Confundem muitas vezes a simples
esthesia com o sentimento religioso.'Eduard io,
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Hartmann observa com razáo gu'e tal sentimentalismo é um signal cle incipiente ou consummada ir-

religiosidade.

2. Pelo caracter
O temperamento tambem influe na religiosidade do individuo. Pessoas melancholicas
consideram em Deus o Supremo Juiz e temem
a sua infinita Santidade. Sentem grande pendor pa.ra a mortificação e penitencia. Pessoas
expansivas recorrem ao arnor e á' compaixão de
Deus Nosso Senhor. A despeito de todos os males, sentem-se como filhos de Deus, resgatados
pelo Sangue de Christo. Pessoas egoistas e autoritarias procuram o isolamento religioso e arredam-se facilmente da Igrej a (subj ectivismo).
Pessoas de caracter social dão-se bem na collectividade da Igrej a.
A relação para com o mundo tem sua influencia na religiosidade. Umas pessoas sentemse unidas a Deus em meio do mundo, consideram como acto de religião dar ao mundo o exemplo de uma boa vida christã. Outras pessoas não
sabem conciliar as obrigações para çom Detts
e para com o mundo. Sua piedade torna-se
misanthropica e negativa. Aquellas podem facilmente descambar para o pantheismo. Estas
podem arvorer-se em prégadores do fim do
mundo.

§ 38. Trryos rcligiosos

das pelas larguezas e bençams divinas. A terra ê,
para elles, o santo domicilio de Jesus e de Maria.
Admiram-se que no mundo haja tantas alegrias sem
peccado. Affeições terrenas servem-lhes de estimulo

para amar a Deus mais sinceramente. As bellezas creadas despertam-lhes sentiqentos elevados. Por toda
a parte lobrigam as perfeições de Deus gravadas em
hieroglyphos. As proprias tribulações são muito suaves no presente, e as do passado resplandecern num
halo de gloria. Das tribulações futuras nasc,erão novas
alegrias. Em nossos caminhos ouve-se musica, e os cuidados. . . oh ! tão mal se adaptam entre nós que á
noite, erguem a tenda, como os arabes, e desappare-

cem nas sombras" (William Faber).
Ambas as opiniões são verdadeiras, quando cornbinadas, de sorte que uma corrija o radicalismo da
outra. Tomadas isoladamente, são erradas e anti-christãs.

O senümento religioso (religiosidarle) tem
seus cambiantes. Algumas pessoas têm tanto de

s{3iií,?,?':f b.\TTà?uio,3,i'à'HS;
ão vernacula pol J. Cabral.. Edi-

CAPITULO VIII

nhos para conhecer a Deus
(Philosophia da Religião)
§ 39. A

doutrina da lgreia
sobre a cognição natural de Deus
O Concilio do Vaticano definiu : "Se alguem affirmar que o Deus unico e verdadeiro, nosso Creador
e Senhoi, não pode sêr conhecido, pela luz da razáo,
attavez das cousas cr,eadas, seja anathema" (Denz.
1906).

1. A possibitidade de uma cognição natural
A existencia de Deus póde sêr conhecida pelos
homens que não receberam a luz da Revelação. Qgem
não conhece as R,evelações do Antigo e Novo Testamento, póde todavia chegar a eonhecer a existencia de Deus por meio do simples raeioeinio.
Esta é a doutrina da Sagrada Escriptura : "Insensatos são todos os homens, a quem falta o conhecimento d,e Deus, e que pelos bens invisiveis não
chegaram a conhecer- Áquelle quq é, nem reconhecerim o Artifice na contemplação de suas obras ( Sab'
13, 1) . . . Pela gran deza e formosura da creatura
póde-se evidentemente chegar ao conhecimento do
seu Creador" ( l. c. 5 ) .
"O que se póde conhecer de Deus, lhes ( aos-pagãos) é manifesto, porque De_us lho patenteou. Pois
õ que é invisivel de Deul, desde a_creação do mundo,
torna-se visivel pela comprehensão das cousaS que
foram creadas, bem como o Seu eterno poder e a Sua
divindade. Desta .arte, elles (os pagãos) não podeln
excusar-se" (Rom. 1, 19 ss). São Paulo tambem af'
sem Revelação, conh-ecer
oS pagãos podem,
firma que
-da
-fundaúentaes
moral ( ethica natural), bem
as leis
como a existencia de um Legislador e Juiz Supr'emo
(cfr. Rom. 2, 14). Nos sermõel feitos em Lystra. (49t.
14 s§) e em Athenas (Act. Ap.- 17, 26 ss), §ão
Ap. 14,'diz
que Deus se manifesta tambem aos ,pagãos
Pâulo
pelos beneficios da Creação: "Deus quiz que (os ho-

§ 39.

A doutrina

cla

lgr.

sobre a cognição natural de

mens) procurassem a Deus, a vêr se o per
achavam, a elle, que não está longe de
d,e nós, pois nelle vivemos, nelle nos movemo

subsistimos, como atê disseram alguns de vosso
( pagãos ) : Nos somos da sua linhagem" ( l. c. 27 -28) .
O Concilio do Vaticano não quiz definir que todo
catholico possa ou deva saber as provas da -existencia de Deús. A Igreja não ignora que a existencia de
Deus r,epresenta um dos mais prôfundos problemas,
para a demonstração meramente philosophica. Para
quem recebeu a lluz da f.é, a existencia de Deus tor-

na-se quasi uma intuição (mentalidade christã). A
Igreja já não ensina que todo christão chegue ou deva
che_gar qo conhecimento de Deus por ar§umentações
philosophicas.

No Baptismo de adultos, a Igreja
não indaga:
"Conheces as provas da existencia -de Deus ?"
úas
pergunta simplesmente: "Crês em Deus?" O missionario não começa

teneia de Deus,
gelho. Dentre os
p,ela fé, poucos
da existencia d

i - A -Ig
defender
bate as
ir.rcapaz
cismo);

com

ingela

e derr
as pr
do theismo, para
umanidade.- Comrazáo humana

e Deus

é

(agnosti_

us se baseiã uni-

camente na . Revelação positiva (protestantisffio,
tradicionalismo ), ou nasce- de uma -cega disposiçáo da
(romantismo,
alma
modernismo).
Da d
se deprehende que a

theo_logia
de Deus.
dominada

gação.

2. Melos de s€ chegar ao

icamen-te, a existencia
r difficil, numa epoca
pelo espirito de'rrô-

conhecimento de Deus

'

t

J. P. JITNGIJAS

7il

DEUS

de Deus nas cousas creadas (aristotelismo) ; outros presuppõem na alma uma vaga idéa de
Deus (platonismo). A verdade medeia entre ambas as opiniões. Existe um presentimento de
Deus na alma humaÍlâ, e existe uma revelação
de Deus na natureza.
3. A ldéa de Deus segundo a mera razáo

O Concilio do Vaticano condemna todos os
systemas philosophicos que conservaram o nome de Deus, mas na realidade negam a existencia de um Deus supra-mundano. O Deus, que
a tazáo humana pode conhecer, não é uma parcella do mundo (pantheismo), mas está acima
do mundo como seu Creador e Governador.
Dest'arte o Concilio condemnou a ideologiq pantheista.

§ 40. As provas em geral

l. O ftto das provas philosophicas
A vaga idéa que todo homem tem de Deus,
chama-se cogniçãó pré-scieptifica de Deus ( cfr.
negar tal
I ,ol. § 30); + sciencia não

-podeexplicar a
cognição pré-scientifica, mas deve
sua existencia.
A sciencia não üem sido sempre favoravel ao
dogma da existencia de Deus:
a) Os atheus declaram gue theismo é uma grande illusão da humanidade. A Religião se mantem por
fraude dos sacerdotes. Foi inventada pelos legisladores que se prevaleceram do medo de phantasma§ e
dos phenornenbs da natureza (terror cosmico). E'
um anesth,esico do qual os homens lançam mão para
os males da vida, etc.
esquecer
- A Religião
pode sêr influenciada por varios â$en'
tes: acção- de Sacerdotes e legisladores, terror cos-

a

§ {O.

Âs provaú ern geral

mico, soffrim,entos, tentações contra a virtude, ete.
Em dadas circumstancias, esses factores podem falsear a verdadeira Religião, como se vê na idolatria
com as suas orgias abominaveis (sacrificios huma-

nos, luxuria hieratica, sybillinismo, demonolatria, etc.).

b) Os agnosticos affirmam que a existencia de
Deus não pode sêr provada scientificamente. Por esta

razáo, muitos negam o theismo. Outros admittem a
existencia de Deus, só induzidos pela Bihlia (John
Locke) ou pelo sentimento religioso. Para alguns,
a. existencia de Deus é uma probabilidade.
c) I(ant nega a congnição scientifica de Deus e
seus attributos. Não põe em duvida a existencia de
Deus, mas diz que está acima do conh,ecimento humano. Não acceita a Revelação sobrenatural e reprova
a_-oração como pratica supersticiosa. A Religião, para
elle, eonsiste na ethica natural.

2. Poesibilidade das provas

Deus não é, obj ecto do mundo empirico.
Deve-se deduzir sua existencia das cousas cre-

Na

époc

meiro

dizer.qqe o
meno) das c

doutrina,

a

(pheno-

siga tal

po

sas que

ultrapassam

Quando dizemos: "Todos os homens devem mor-

positlva. Estatue-§e:

'ltodos os homens"
lnorrer"

);

), não um

Na affirrnação: "Fogo engendra calor" não se indica apenas e successão de factos ( post
hoc ) , mas
tambem o nexo causal gue entre elles -existe (propter

hoc).

fire
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As provas da existencia de Deus baseiam'se em
argumentações metaphysicas. Não se pode argumentar com quem lhes negue o caracter metaphysico'
Quando muito, póde-se demonstrar a incoherencia d,e
táes pessoas ( argumentatio ad absurdum ) . Na pro-

pria negação f.azem um perfeito raciocinio: "O homem
é incapaz de eonheeer a essencia ,e A ultima razáo
das cousas".
Para o catholico existem duas fontes de cognição :
o raciocinio e a experiencia. Abrangem tudo o que
é cognoscivel, porque a razáo de per si pode conheeer a realidade de todas as cousas. O ambito de
cognição restringe-se, porém, pelo facto de que a
razã,o apprehende idéas metaphysicas só pela eont,emplação de cousas empiricÍts.

3. A estructura das provas
As provas da existencia de Deus estribamse em dados empiricos. Por meio de observação'
descobrimos em nós mesmos e na natureza o
sello da origem divina, vestigios e lembranças
de Deus. A cognição que temos de Deus, é pois
mediata e imperfeita, transmittida pelas creaturas. Nunca chegamos á cognição directa de Deus.
Em muitas sciencias não se emprega outro methodo senão o inductivo (argumentum a posteriori).
A contemplação philosophig4 do mundo levanos forçosamente a admittir tlÍna causa primeira
para a evolução de tudo o gue existe ( causa non
eausata, ens a se). Nest,e grau de cognição, o homem já não confunde Deus com as creaturas.
As infinitas perfeições de Deus, Santo Thomaz
de Aquino as infere da causa primeira, pelo principrimeira deve
pio da razáo sufficiente. A causa.'imperfeita,
como
subsistir em si mesma. Não pode sêr
as ereaturas, pois, do contrario, deveria har,,er uma
causa superior que lhe suppra as deficiencias. A existencia da causa primeirá não póde sêr contingente
(ab alio, quer dizer, communicada por outra). A
eausa primeira ene,erra em si â plenitude do çêr
( actus purus ) , etc,

§ 40.

As

prova^s

em

Beral

157

4. A vontade humana e a cognição natural

a) A reflexão philosophica sobre
mundo nem sempre leva á convicção de g
L)eus existe. A vontade- humana não quer, muitas vezes, acceitar as verdades que não são de
todo evidentes. "O coração tem razões que a
cabeça não comprehende" (Pascal, Pensées II,
t7, 5).

A existencia de Deus não tem a demonstrabilidade de um principio mathematico (2 + 2 - 4). Porisso, a vontade humana
obstina-se, ás vezes, em não acceitá-la.
b) A vontade influe no acto de fé, porque
a existencia de Deus não é para nós uma mera
cognigão, mas deve tornar-se a directriz de nossa vida moral. O homem possue, por natur eza,
boas e más inclinações. Como Deus exige do
homem o dominio das paixões, trava-se no individuo uma luta desigual. A parte nobre da
natureza acceita a existencia de Deus (disposição innata para a fé), mas a parte depraváda
a repelle, porque o theismo impõe o õombate
ás más paixões.

Grande obstaculo para a fé na existencia de Deus

5. Divisão das provas
As quatro provas mais communs dividem-se ern
duas -categorias. Duas são tiradas da contemplação do
mundo em geral; duas são tiradas da contempla(:ão da

alma humana.

a) Considerando-se a admiravel ordem e finalidade das cousas que nos rocleiam, o mundo se nos
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apresenta como uma obra maravilhosa que nos aponta
a existencia de um Artifice omnisapiente e todo-pode-

roso ( argumento teleologico ) .
A contingencia do mundo, com o nâscer e pereoer das cousas, leva tambem ao conhecimento de um
Principio absoluto, que é Deus ( argumento cosmolo-

gico

)

.

) A conternplação de nossa alma com todas as
suas potencias fornece-nos os argumentos noetico e
b

moral.

§

41. Provas tiradas da natureza

A.

AnauMENTo cosMor,oclco

1. Necessldade de um princlpio absoluto

"A palavra 'oporque ?" tão espoutanea
creança é a mais humana den-

nos labios da

tre todas as palavras da linguagem humalra"
(Du Boys-Reymond). O homem inquire, quasi
por instincto, a ultima razáo das cousas, isto
é, o principio absoluto a que remonta a ori-

gem de todas AS cousas.
Tal principio absoluto deve
a) têr a razáo de sêr em si mesmo (ens
a s€, non ab alio) ;
'
b) sêr uno e simplicissimo, pois todo composto é contingente, porque se desfaz em suas
partes;
c) sêr eterno e não-feito;
d) sêr infinitarnente perfeito em todos os
seus attributos, pois só a perfeição absoluta póde
subsistir em si mesma (esse a se). O sêr corrtingente reclama a existencia doutro sêr mais
peifeito que lhe suppra as imperfeições e deficiencias.

r
§ 41. Provas tiradas

da

natureza

1õ9

ro puro

Íazáo de tudo quanto u*irt3:feição'
os philosopFqs_ procuram fixar o

nada

a

principio absoluto, Ao identificá-lo, as opiniões divôrgem.- ór ããrcrentes affirmam que são os atomos ; electiório.;

nós affirmamos que é Deus unicamente.

2. Os

A

descrença

atomos não são absolutos
c

clpio absoluto -das
atomo ê a entidad,e mais
existir. Pede necessariame
lhe garanta a precaria e

mais descabida aberração
o
(H. Lotze),
Poder-se-ia dizer: Tomados isoladamente, os atomos e electronios não são absolutos,
más tôrRam-se
úsolutos em sua totalidade, põis --qíó iiããt u* ãomo
se perde. Resposta: um toáo tem ã mesma natureza
que as suas partes. se um atomo é contingente põr
natureza_, _tambem o são os demais, ainda que toma_
dos englobadamente.
prova chama-se argumento da con.. - ê pjepe^n-te
tingenci-a.
Foi ideaão por ariitoi.tuq"qü; raciocinava
da seguinte maneira : Po" que- eiirte' o=il,r"àá i -Éããi"
-ior*ã, -"
tambem não existir. por
ãu"
dósia
hysica, chimica
materialismo erguesse

f"l'Tfr'i3,1,;

a uma dentre muitas pos_
3. Deus como Causa primefra
pre existiu vida na ter_
em época determinada.
ação espontanea,, não corsitivos da sciencia: uma
lula (Pasteur). pelo estado
explÍcação que satisfaça,
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dmittir a creação directa do primeiro

'orga-

As complexas operações da alma humana não
podem sêr explicadas pe_la actividade dos nervos, nem
pótà physioloáia do ceiebro. Ainda que eonhecessemos

ã funcção do cerebro como entrosageq de uma machina, ôu pudessemos determinar a a.cç-ão dos atomos
de
.ú todas ãs manifestações vitaes, só hav-eriamospheque há materia em movimento. Desses
"ãiiti.."i
nomenos physiologicos não há transição para os actos

conscientós âa aháa, a não sêr que se admitta a existencia de Deus Creador.
Esta prova chama-se al'gumento de causalidade. Baseia-sã no "fieri" das cousas. E' attribuida a
Aristoteles, que classificava todo "fieri" ( o f arzer-se
de qma cou§a) como movimento. Aristoteles designa
a Deus como principio immovel de todo movimento
(primum movens immobitre).

B. AncuMENTo TELEoLoGICo
1. Base psychoiogica do argumento

Com a idéa de ordern coordenamos a irJéa de
onfinalidade. Atnbas, estão,
luiOnde se noi dePara
de
"üãt.
mos corlr razáo que ãtri
inôrâ"*. Numa rêdô de est
numeros trens, Sem collisões lleln desastres. NingUem
vimento há um- ptincipi-o intelignora

o_é _regulado p-ela direcção I adlígente.
Todo mechanismo e toda ferram"inistr
Simples petrecho do lar domesntenta,
tico, servem para Llm firn- deteimiuado. Sua finalidade
foi ideada por algum inventor.

2. Obiecto da argumentação
Em todo o [Jniverso existe Llma infinidade
de obras de arte, creadas pela natur eza, que
sobrepui am as obras humanas em belleza e Periãtçãr. besse facto concluimos que o mundo é

obra de um Artista infinitamente perfeito, a
quem chamamos Deus.

'n
t,\
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o material de observaç4o é tão vasto que o não
podemos abranger em sua - totaliAãáu.'*õ.qâr=liuãr'çao
humana concr,e{iza novas maravilhãs ã"",,technica,,
de
Deus. o mundo o-rsali"q.qrqg,etagg, -"rri*r.r,
ostenta a mais alta finalidad-e. Cfr. -UúLerto homens)
Rohden,

Maravilhas do universo, Editora ,,yozss,,.
3.

Difficuldades

t

a)omateriarismoeophilosophismo(encycropedismo) allegam contra a.liit.rr.ia ãã Deus
àssim chamados desacertos ( dystereoroàias) daosnatuÍeza. Antes se deveria p.ouà" gue taeí
desacertos de
facto existem, porque muito lorg. estamos
cer todos os designios do dr.ããü!B'rr de conhe_
contestar que nas finalidades--Gf *logi
exploradas resplandece uma sabedõ.i;-í;
porção

que prbgnedimos
novas ma_r_avilhas se descortinam
"ã i"u.iaisr-"çíao no
pefacto. Muitos desacertos apontados
pero atheismo
não passam de despistamento§.

b) o darwinismo nega o Rlincipio espirituar na
ordem e finalidade ao *Iüdo.r"u ,evoluiu pela
vertiginosa dansa dos atomoi. ,'"àí
Mas, qual é a ràzáo
de terem cessado or ciic ,ràí'Au
evoluç ão? Onde ficararn os typos intermediarios, resultan'ús
da Iei de
selecção
?

Em desabono das
darwinistas, a biologia' moderna verifiõou theorias
gue_ na nature za-'existem
=Iõn^"io-enos
leis

de finalidad-e o"gániô,
de ..regenera_
ção"). euando mu-tilàdã; ? i-üiro." se r,efaz
em pouco
tempo; as partes separadai
ã' viver como
novos organismos. As pernasôãntin"ã*
a;;I;;;rdra tornam
a crescer. quando são ãe qualguer
maneiia inutiliza_
das. Na íatüreza
--nã, pútrrr=ti]^ ã tenaenàià
-õi teleologica
de reparar as fattiàs
lexisiàntô.,
,,,o o nauta
_,assim
eoncerta o nav_io que faz
taes animaes deveiiâm perecer.
"süá.'p;Iã;-lels- de Darwin,
4.

Resultado

' ora, só um espirito

racionar pode traçar planos
e fixar finalidadei.- Làuo,-;;;'
ão '^mundo verifica-se a operaçáí oã úm espirito
".p"ã,
ã.1ãoãr,
cheio de
sabedoria e poaór, ; quem ót-ãmamos
Deus.
Luz c Vtda

tl
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ovas tiradas da natateza da alma
1. Prova pedida á§ leis de racloclnlo
(argumento noetico)

leis moraes'
As leis de raciocinio, bem como as da
natureza'
reino
No
naturaes'
leis
das
disting.r.*-se
realiza sempre com uma
; Iei t'uma norma que se da
_
logica :ão imperativos'
certa necessidade. As' leis
f altar conPode
o intellecto deve segui-Ias.incOrretamb'em
e COntraerro
em
caso
hesse
rnas
ellas,
tra
principio
o
por
exemplo,
são,
principios
dicção. Taes
etc'
Aã Lo"tradicçâo, os axiomas mathematicos,

razáo humana estâ sui ejta a certas
leis que se lhe impõem como principios basicos
intelde raciocinio. Deve, portanto, haver uma hurazáo
na
superior quô as incutiu

a) A

úg.rria
mana.

que há plena conque
cordancia entre nossa cognição e as cousas obverdade
conhecemos (concordan.-íu entre
nossa coj ectiva e subj ectiva): Essa j usteza de
realidqde
A
grande ,ratâvilha.
L;çã" é uma
estar fóra do nosso alcance'
podía
cousas
das
podia sêr in[eiramente alogica ou inintelligivel.
Existe, pof conseguinte, uma intelligencia
cosuperior que d9' aos homens a faculdade
muno
tornou
qu9
e
g"ãt.itiva^(e-nl intelligens)'
intellido accessivel á, razáí humana (mundus
chama-se
absoluta
!ifm.;. Essa intelligen_ci1
razáo
Deus, é a summa ierdade e a ultima
cognoscivel'
de sêr a verdade

b) A experiencia nos

díz_

§ 42. Provas tiradas

da natureza da alma

2. Vestlglos de Deus na consciencla
(argumento moral)

humana

a) Os FACros
os phenomenos psychologicos que caracterizamos
eom o nome de consciencia, nos são familiares por

propria experiencia.
a) São, em primeiro lugar, criterios de natureza
moral. Certos sentimentos, palavras e obras, nós os
classificamos como bons e louvaveis; a outros, como
maus e condemnaveis.
b ) A esses criterios advém a consciencia de obrigatorieciade : nos devemos evitar o mal e praticar o

bem,

c) A intima obrigação é tão pronunciada, que nos
irrculpamos, quando faz,emos o mal, e sentimos paz de

consciencia, quan do praticamos hoas acções.
E' facto comprovado que a consciencia é um bem
commum da humanidade. A ethnologia
encontrou-a
entre os povos mais primitivos. As - noções fundamentaes da vida moral estão gravadas nos corações

de todos os homens:
a) Honra a l)eus ,e a seus representantes;
b ) não faças a outrem o que não queres que te
façarn a ti;
c ) superior que és ao bruto pela tua intelligencia, colloca-te acima delles pela moderação de tuas

paixõ,es.

A

consciencia assume, €m todos os individuos,

o caracter de rigorosa intansigencia. E' uma autoridade absoluta, é um juiz incoriupto de todos os nossos actos e omissões. Recompensa e pune, .inconti-

nenti.

a estes factos não contra diz, que r€rn certos individuos não haja nenhum vestigio de consciencia. Catodas as faculdades phyqualquer faculdade da alaperfeiçoada, mas póde

lar-se.

l1*

b) Expt lceçÃo Dos r-ACTos
O homem é livre, emquanto o mundo inteiro se
acha sob o dominio das leis da natureza. Elle distingue, escolhe e julga. Entretanto, esta liberdade não
e iltiúitaCa. Em leu peito bate a consciencia do deaponta tão
,.r. Esta lei do seu proceditnento moralpropria
naclaramente para [)eus, como as leis da
tureza. Pois Deus impoz o seu espirito e a sua von-

tade divina não sórnénte ao mundo com suas forças,
mas tambem á alma hutnana, como todas aS SuaS aspirações. I)e facto, todos os homens consideram a
beu§ colno o autot- da consciencia. I{ella t'econhecem
a Yoz de Deus.

§ 43. O "sentir" a Deus

(mYstica)

Deus so pode sêr eonhecido por meio de racioci-

nio ( pela

c

porém, esta
que Deus o
periencias"
tim : sapien

icar essas "exPerie
cas especiaes.

intensif

1. O "sentlC' a Deus entre o§ panthelstas
a) Ilystica hindú. os homens de loie querem^devassar toáos os mysterios do mundo sobrenatural. Procüiândo a "technica" para consegui-lo, adherem muivitos ao pantheismo hindú, cuias prqlic-as- mysticaspalsam ulrl contacto clirecto coln a divindade. O
tt uirmo hindú teve influencia na antiga religiosiclade
hellenica.Atheosophiaeaanthroposophiamoderna
com as praticas do ,espiritismo.
mesclam-no
nob) ,.Vitalismo" 1í'philosophia da vida" ) . Estanras
va tãcnnica ê mais elevada qúe a mystica hindú,
bâseia-se igUalmente no pantheismo. Toda a vida. que
ãiíJt , e v-ida divina. A essencia das cousas está na
em
ãiíá"iao d,e vida. A supremâ philosophia consiste
aai largas a .todas as manifestaçõ-es -Yitaes, €ffi plg'
era a pbi'
curar o maiimo
-piatica grau de vitalidáde. Esta
ãos romanticos no seculo qassado,
i*opt iâ
para a qual tendem as entidades desportivas de ho'je'

§ 48.

O "§entir"

Não

é_

à, Deue (my,stica)
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e:<acto que as manifrestações vitaes euranam

da vida divina. Deus influe em nossos pensamentos,
palavras g obras, mas é a rnesma infruenôia que eierce em toda 1 Creaç-ão (concurso divino). Em^peculiar
união com Deus
vivem as creaturas que praticam a
sua santissima vontade (amor a Deus ê ao proximo),
2. O "§entir" a Deus no christianismo,
móirnente n0 cathàticismo
os lutheranos exaggeram a possibilidade de ..sentir" a Deus. A fé protestante ba§eia-se no ,.sentimento
religiosg". Atacado d,e escrupulos, Luthero procurou
pol muitos annos a paz da alma, mas nunca a consegu_ru, porqle so a desejav_a na certeza de sua propria
salvação. Com o tempo chegou á, seguinte con-cluião:
o homem nada pode fazer de meritãrio, f)eus é gue
tudo opera na alma hurnana. para salvar-se, deve o
iromem têI umq cega confiança na sua propria salvação. Mais tarde, os discipulos de Lutheio tomaram
o "senti.mento religioso" (ôonfiança,erl Deus) como
unico criterio de salvação. Yerdaàes que não consolassemz erqm rejeitadas.-Esta bomba dyhamitou o .ãificio da fé protestante, pois destruia " inteiramente o
dogma, a moral e o cultõ religioso.
a) o catholicismo nunca tornou o "sentimento rel
caminho para
Deus. b)
o approva um

"sentiment

.dogma da
o catholico

ooriti, ,igü*

sabe estimar o sentimento da presença
divina, pelo- aqal recebe forças na luta contrá as pdixões, consolação interior nâs perseguições e soffrimentos, alegria- espiritual na reôepçãó dos sacramentos, etc. o catholico soffre com -a aridez espiritual,
com o sentimento de estar abandonarlo por úeus ou
de estar eond,emnado eternamente (obiessããt;.i".
os maiores .s.antos passaram tambern poi grandú tormentos espirituaes.
Mas o catholico sabe perfeitamente que taes ,.exoeriencias" náo constituem o essencial 'da Àóiisiáà.
Além disso, é muito difficil determinar, €ÍÍr casos
eoncretos, se urn sentimento vem de Deus, ou não.
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c) A Igrej a Catholica insiste na formação
da vontade] Dêsta maneira o catholico se torna
*ã".ttivel â, operação da graça divina. Nossa
união com Deus manifesta-se pelos frutos de

tude. Na bemaventuraç
çaremos a perfeita alegria e felicidade.
d) A mesma cousa vale a resp_eito de visões é revelações particulares, etc. Donie quer
que provenham fãctos desse caracter, devemos
água"dar, com toda a lsenção de g?Pirlto,- o i ulgãmento da Igrej a. Nimia credulidade leva a
perigosas illusões.
A mystica procura a contemplação de Deus,
acompanhada de phenomenos extraordinarios
(gnosis, sabedoria infusa, etc.). _O christão deve,
ôm geral, abraçar a mystica do sacrificio -qte
se rãanifesta nô grandê preceito da caridade
(Matth . 22, 37-40; Jo. 13, 34-35). Esta é a feidao caracteristica do christianisrno: "E se eu
[ivesse o dom da prophecia, se conhecesse todos os mysterios e possuisse todos os conhecimentos, se tivesse tanta fé, a ponto de transferir'
montanhas, mas se não tivesse a earidade, eu
nada seria" (I Cor. 13, 2).
O verdadeiro rnystico catholico reconhece a
primazia da caridade sobne todos os phenomenos exiraordinarios da mystica. Devem-se abandonar todas
as consolações mystícas, logo que seia necessqigr "Pi"parar um' poucd de sopa para algum pobre" (Eccardo, Tauler).

F

LIVRO VI

A COGNIçÃO DE DEU§ PELA FE'

DEUS, ORIGEM E FIM DAS CREATURAS

§

44. O Symbolo doe Apostolos

I. Credo

in

I. Creio em Deus

Deum

1) Patnem

2) Omnipotentem, Creartorem caeli et terrae;

II. et in Iesum Christurn
1) Filium eius unicum
2) Dominum nostrum,
a) qui eonceptus el;t

de Spiritu

Sanctrl,

natus de Maria

Vi:r'-

gine,

b) passus sub Pontio Pilato, crucif ixus, mortuus et sepultus, descendit

a.d

inf eros,

c) tertia die resurrexit a mortuis, as-

cendit ad caelos, sedet ad dexteram Pa-

tris omnipotentjls,
in de venturus €rst
iudicane vivos d"

rnortuos;

1) Padre ( - Pae),
2) Todo-Poderoso, Cr,eador do céo e da ter-

ra;

II. e em Jesus Christo,
1) um só seu Filho,
2) Nosso Senhor,
a) o qual foi concebi-

do do Espirito Santo, nasceu de Maria
Vlrgem,
padeceu sob o poder d,e Poncio Pilatos, foi crucif ieado,

b)

morto e

sepultado,
desceu aos inf ernos,
c ) ao terceiro dia resur'.qiu dos mortos,
subiu aos céos, está

sentado â direita de
Deus Padre TodoPoderoso, donde hâde vir julgar os vivos ,e os tnontoe

I
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III. 1) Credo in Spiritum
Sanctum,

2)

3) remissionem peccatorum,
4 ) carnis
resurrectio-

nem, r'itam

III. 1) Creio no Espirito
Santo,

sanctam Ecclesiam
catholicam, sanctorum communionem,

nam.

DEUS

aeter-

2')

a santa Igreja

lica, a

Catho-

communhão

dos Santos,

3

) a remissão dos peccados,

4) a resurreição da car-

re, a vida

eterna.

1. O primeiro artigo (I Creio em Deus Padre, etc.) exprime a fé em um só Deus (monotheismo), Creador e Senhor todo-poderoso (Revelação velho-testamentaria), Pae amantissimo
({en3lação neo-testamentaria), s_em
p.s{-cuj-a (Dimissão não nos cae nenhum fio de cabello
vina Providencia).
2. O segundo artigo (II E em Jesus Christo, etc.) trata do mysterio da Redempção. Com
relação a Deus, Jesus Christo é "Filho unigenito", em relação a nós é o "Senhor" (Kyrios).
CompeteJhe o titulo de "Filho unigenito",
porque nasceu de Maria Virgem por obra e graça do Espirito Santo (II, 2, a) ; e o titulo de
"Nosso Senhor", porque consummou a obra de
nossa Redempção e será um dia nosso Juiz supremo (II, 2, b, c).

O Catecismo Romano frisa a omnipotencia de
Rom I, e. 2, qu. 13).
O titulo de "Filho" bas,eia-se em São Lueas : "O
Espirito Santo descerá sobre ti, e a virtude do Altismo te cobrirá com a sua sombra. Porisso, o Santo
que -!rá:4. nascer de ti, será chamado Filho de
(Luc 1, 35).
Deus"

Deus, para consolidar nossa confiança em Deus (Cat

O Symbolo de Nicéa, que se recita na santa Mis=
sâ, formula o dogma mais explicitamente. Basean,
dq-se em São João (5, 1.9-26; 10, 30, 38; 14, 8), I

§ 44. O symbolo dos Apostoloxt
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Concilio define que Christo é o Filho consubstancial
de Deus, porque possue a mesma essencia e
tureza qu e o Pae : "Nasceu do Pae antes de - iodos -naos
seculos, é Deus de_ Deus, Luz de LLr,z, ,Dãus- uá.ar_
-ôàndeiro de Deus verd3dejró, _ gerado,
...àào,
-- --' vv
substancial com o pae,, (SÍmf. Nicãe;.).
"il-mágnificas
Ao titulo de "senhor" auuden, ár
palavras de são Paulo: "Humilhou-i. ã ;l ft;õ,
trzendo-se obedi,ente até a morte, e mórte de - crtf,z.
Porisso,. Deus tambem o exaltou e lhe deu um nome
gue_está aeima de todos orj nomes, para que ao nome
de Jesus se dobre todo joe,lho, Do '"êo, ;r^ terrá ,o,
infernos; e toda lingua apregô" - qúí'o--bunho; .Í.i,r,
christo est-a na sl-oriá de ir.trí pa=úã,,-(FúiT-r; d-ril.
o titulo de "Filho d,o homern i que Noisõ -S._
nhor tanto apreciava, nã
pressão dogmatica, para
não tomassem eru sentido

O titulo

messianico

o Messias ) tornou-se nome
entrou, com,esse sentido
com a entrada gg pagãos no seio cla Igreja, o sentido^primitivo obliterou-se na conscierrcía "cÍrristá.'
O titulo "Logos' (\rerbo) 1ão foi-tã; pou.o admitos arianos o coÍnprehe'didm na srgnilido'_porque
ficação de "demiurgo,,.
3. o terceiro artigo (III 1 Cr:eio no Fspirito
santo, etc.) jxpje o -dogma do Espirito §r"io
e slla operação. Entre as graças do Éspirito Santo deve-se contar 3 fundação da Igrlej a,
missão dos peccados,
" "ãa rósurreiçãã áa' .r*
e a vida eterna.

vê mais em particu: "E ( creio ) no Escador, que procede do
a4o_ e glorificado junto
falou pelá bocca- dos
; pertence a doutrina
O Sy,"üú doã- À;,;;s, fáíanãã--o* *.üõãl_
a (tti, + i ,-cre

nto

Aos novissirn
do inferno e do
to_los exprime-a i
gão da
carne e da
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4. Deus Uno e Trino é o obi ecto primordial
de nossa fé. Em Deus devemos pôr toda a nosDeus devemos pôr toda a nossa con., fé. Em
p"i"
fé entramos numa relação toda
filç".
espeôial para com Deus.
o acto de fé em Deus distingue-se essencialmente da fé nas obras de Deuó (Creaçãor ReIgrej a). O Catecismo Romano oP-serãã*pção,
," t i'irlão cremos, da Inesma forma' em Deus
r" tgrej a. Cremos nas tres Pessoas da Santis"sima irinaade, Padre, F'ilho e Espirito Santo,
.ú;aneira que nella se firma a nossa fé' Muàando de e*it.ssão, dizemos todavia: Cremos
à santa Igreia - não na santa Igrej a para
das cousas creadas a Deus, que
,.rú dist"inguir
-de
existe' e -par? retudo
é a origem
-Qu-anto
conhec.i, como beneficios da divina bondade,
conferidas â, sauta
todas as dadivas que
-I, foramqu. 20)
10,
c.
Igrej a" (Cat Rm
'

I
i

O PRIII{EIRO ARTIGO: DE DEUS
CAPITT]LO

CREADOR

Ix

A doutrina da Igreja
sobre Deus e a creação

§

45. De Deus e seus attributos

l.

Da essencla de Deus

Deus é o espirito infinitamente perfeito,
que creou o céo e a terra, autor de todo o bem
que existe. A bondade das creaturas participa
da bondade de Deus Nosso Senhor.
Dizemos que Deus é um espirito, porque
tem intelligencia e livre vontade, mas não tem
corpo ou materia. Dizemos que é infinitamente
perfeito, porque possue todas as boas qualidades possiveis, sem nenhuma restricção.
Os philosophos affirmam que D,eus é a mais pura
realidade ( actus purus) ; querem dizer que em Deus
existe a plenitude do sêr, desde toda a eternidade.
Em Deus não há nenhuma transição do não-sêr para
o sêr, rlern augmento de perfeição, nem dependencia
de outro sêr (ens ab alio), mas Deus é a summa perfeição, que subsiste em si mesma (,ens a se; em portuguez seria born adoptar-se o termo "aseidade" de
Deus).

No nome que Deus de si rev,elou a Moysés, está
a prim,eira manifestação da essencia divina: "Jahvé"
(Exod. 3, 14) - Aquelle qLle existe, isto é, Aquelle
que em si m,esmo possue a plenitude do sêr e da vida.
Outros nomes attribuidos a Deus no Antigo Testamento exprimem varios aspectos da essencia divina:
o Todo-Poderoso (Schadai - Omnipotens), o Altissictus), o Adoravel (Elohim : Adorabilis), o Senhor
(Adonai =Dominus),
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O attributo "Creadol"' é relativo. Diz o que Dous
faz com relação ás creaturas. Mas, é um attributo que
so compete a Deus, porque só Deus possue a plenitude do sêr e da vida. Esta cognição serve cle base
para a nossa vida ethico-religiosa ( idéa fundamentai
dos Exercicios de Santo trgnacio ) .
2. Dos attributos de

Deus

Deus é eterno e immutavel. Não teve principio, nem terá fim. E' summamente perfeito,
não cresce nem diminue de perfeição, não
muda os seus designios,
Como se chega ao conhecimento da eternidade

de Deus ? Nas colrsas ereadas obsen,amos que há começo e f inr, uma eontinua mudança de estado e qua-

Iidade, Em Deus deve haver a mais perfeita

ex-

pansão clo sêr, sem principio nem fim, sem a successão de varios estados e qualidades ( ccntingen-

cia). Do contrario, I)eus não possuiria a plenitude
do sêr ( "a seidad.e" ) . Ora, eternidade é a perfeita
possessão. integra e simttltanea, de uma vida que
rlunca terá fim ( aeternitas est interminabilis vitae
tota simul et perf ecta possessio. Boecio ) . A eternidade é propria de D,eus, como a contingencia ( temporalidade ) é caractet'istica das creaturas.
Em cornparação coln a eternidade diz a Sagrada
Escriptura que mil annos são aos olhos de Deus como
o dia que passou (Psalmo 89, 4 ).
"Antes que os montes fossem f eitos, ou qu,e a
terra e o mundo fossern formados, vós sois Deus

desde todos os seeulos dos seculos" (Psalmo 89, 2\.
"No principio, Senhor, fun,dastes a terra, e os céos
são obras de yossas mãos. Ell,es perecerão, mas vós
perm.aneeereis. Como roupa os mudareis, e serão mu-

dados. Vós, porém, sois sempl'e o mesmo,
annos não terão fim" ( ibid. 101 , 26 ss.) .

e

vossos

Deus é omnipotente, euer dizer, está em
toda a parte, fio céo, na terra e em todos os
lugares. Nenhum espaço ou dimensão pode contêr a Deus infinito,

§ 45.
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Em virtude da creação, Deus está presente e opera ern todas as creatutras. Como ãoador
de todas as graças, está presente de modo especial la akna do j usto (templo, morada de
Deus) .Joiu singular é a preserço cle Deus em
Jesus Christo (união hypõstatica).
symbolos da omnipresença de Deus são o sol,
que tudo illumina; o &r, que tudo penetra; a alma,
que anima todo o corpc, etc. Ein D,eus deve-se abstrahir de toda idea de espâço e dimensão, porque Deus

é

incommensuravel.

"Para onde irei, afirn d,e me subtrahir ao vosso
? E para on de fugir de vossa presença ? Se
subo aos céos, vós lá estaes. Se desço para os infernos, lá estaes vós. Se tomar asas, ao romper da
aurora, e fôr habitar nas extnemidactes do mai., ainda lá me guiará a vossa mão e me tomará a vossa
direita" ( Psalmo 138, Z ss.) .
espirito

3. Attributos da intetligencia

divina

Deus é omnisciente: sabe e conhece tudo,
presente,
o passado, o futuro, os nossos mais
9
intimos pensarnentos. A infinita saberloria de
Deus manifesta-se ga c_reasão e conservaçãó do
_mundo, na operação de Deus na Histoiia da
humanidade (Divina Providencia).

"os olhos de Deus são mais luminosos do que
o sol. contemplam em torno todos os caminhos áo,
ho-m_ens, penetram o fundo do abysmo e os intimos
refolhos do coração humano" ( Eccli. zJ, 2g ) .
São Paulo admira os designios de Deus na vida
humana, e exclama subjugado: '60' profundidade das
riquezas da sabedoria e da scienciã de Deus r euáá
incomprehensiveis são os seus juizos e imp..J".u_
ta'reis os seus caminhos ! Pois, qLlern conhece a mente
do senhor? _ou quem é o seu conselheiro ?,, (R;*

11,33; cfr. Isai 55, 9).
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4, Attrlbutos da vontade divina

a) O
chama-Se
ção do m
àos atrave

de Deus
na crea-

oPerade Deus
se manifesta a cada momento, pois Deus é quem
conserva a existencia de todas as cousas' e quem
opera nas creaturas como causa primeira.
s_

(Rom
9, 20 ) . Deus é Senhor absoluto.
' Não
Se det'e, entretanto, tomar a omnipotencia
de Deus como mera arbitrariedade, separada dos mais
attributos divinos. Deus só póde querer, ,€tr[ sua omniptrtencia, o que ó bom e iusto, o que corresponde
ao seu amor infinito.

b) A grand eza moral da vontade divina
manifesta-se no amor â, j ustiça e no amor ás
creaturas. Esse amor se nos apresenta
1. como santidade, pois Deus ama o bem e
detesta o mal;
2. como j ustiça, pois Deus recompensa o
bem e castiga o mal, cofiforme o ur-erecimento;
3. como fidelidade, pois Deus cumpre ?s
suas promessas ; é o que se deduz da
sua infinita santidade;
4. como veracidade, pois Deus ê omnisciente e Santo. Deus nos fevela a pura
verdade, porque não pode €rrar nem enganar. Nâ vdracidade de Deus se firma

§ 45.
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a uossa inabalavel confiança na palavra de Deus, ainda que muitas vezes a

não cornprehendamos (mysterios).

A santidade de Deus costuma apavorar os peccadores. Pensamos só no odio que D,eus nutre ao peccado. De outro lado, deviamos considerar, tambem,
que a santidade de Deus tem para nós um caracter
positivo : manifesta-se nas graças com que Deus nos
impelle á, pratica do bem e da virtude.
A santidade tinha um sentido mais amplo no
Antigo. Testamento. O "Santo de f srael" ê o Deus

cheio de poder e majestade, o Rei da eterna glodeanüe do qual todos os povos são como que
gr_na gotta de agua, como um grão de poeira (Iiai

ria,

40, 15).

No antigo Testamento, a santidade de Deus des: "Ai de mim que me calei, pois
sou um homem de labios impuros, e moro com um
povo que
s" (Isai
pertav a: _Contrição

6,_ 5).
u
"Vinde,
adoremos!
a
é o Senhor dos
de sua
ças q misericordia de D,eus é que não fomos consumidos, porque nunca falharam as suas commiserações" (Thnen 3, 22).

o amor de Deus se revela pela bondade,
pela misericordia e pela longanimidade. Deus
é bondoso, quer dtzer, é todo amor para com
as creaturas e enche-as de innumeros benefi-

Themas: 1. As parabolas de Jesus sobre a mlseri-

cordia divina.

. 2. Jesus e os peccadores.
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§ 46. Das tres Pessôas

l.

DEUS

Divinas

Ambito do mysterio

Ern Deus existem tres Pessôas, Padre, Filho, Espirito Santo. Cada uma das tres Pessôas
é verdadeiro Deus, porque cada qual possue a
essencia e natur eza divina. As tres Pessôas são
um so Deus, porque a natur eza divina é uma
e indivisivel. O Deus {.Jno em tres Pessôas charna-se Santissirna Trindade (Deus Trino).
A Santissima Trindade é um mysterio profundo, é o mysterio por excellencia. Deus só
pode sêr comprehendido por si mesmo. As definições Cogrnaticas ccndensarn todas as Luzes
da Revelação, rnas ainda assim só nos dão um
pallido reflexo da grand eza divina. O conhecimento que temos do mysterio da Santissima
Trindade, anima a nossa fé e a nossa piedade.
O mysterio da Santissima Trindade não é acces-

sivel ao raciocinio humano, mas isto não qu,er dizer
que seja contra as luzes da razá,o. O dogma não diz
que tre,s é igual a ur, mas qug tres p_e_ssôas possuem
uma so essencla e natureza divina. Na unidade de
natureza, as tres pessôas divinas são um so Deus. Não
se affirma, de man,eira nenhuffiâ, que tres pessôas
sejam uma so pessôa. A incomprehensibilidade baseia-se na gran deza e immensidade de Deus. A difficuldade está em nossa def iciencia, somos creaturas
limitadas em nossa comprehensão. Para melhor expôr o mysterio, o Symbolo Athanasiano empreg_a lindas metaphoras. E' um hymno de louvor á Santissima Trindade.
Santo Anselmo usa de urna comparação que iâ
era conhecida na Igreia primitiva: a fonte, a corrente por ella fortnada, o mar em que_ desembocca.
A fontê, a corrente e o mar são formados pela agua
que é de umâ só natureza.
Admittindo que a corrente, a breve trecho' corra
por baixo da terra (veia subterranea), temos uma

§ {6. Das

tres

Pessôas Divinas

L77

paraçoes.

Thema: Procurar outras comparações no reino
e apontar ao mesmo- tempí ,'"rui- il-

dâi' natureza,
congrueneia.

+

Leitura: fr.

Trinité

Valentin - M. Breton,
-paris.o.
piété.

: histoire, doctrine,

2. Argumento theologico da sanüsstma

f. m., La
-.

Trlndade

la São Paulo do amor
graça da segunda, e da

: "A graça

de Nosso Se-

caridade de Deus e

Lrtz e Vida

L

a
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sempre comvosco, o Espirito da verdade" (Jo
14,

i6-tZ;. Noutro lugar diz: "Tudo o

que

Pae tem, é meu. Porisso, eu vos disse que (o
Espirito. S+ltq) receberá do que é meu' e vo-lo
annuncrará" (1. c. 16, 1t ).
A cada Pessôa da Santissima Trindade applica
a Escriptura os mesmos attributos divinos.
^Cada qual é eterna, cada qual é a verdade,
cada qual é a santidade, etc.
b) Prova da Tradição_4 Igrej a sempre plofessoú a fé na santissirna Trindade; por occasião
confere em
de administrar o Baptismo, QUê
-do se
Espirito Santo
nome do Padre e do Filho e
(cfr. Matth 28, 19).
As orações liturgicas, a Igrej a - muitas vezes as conclue com uú louvor â santissima Trindade (Gloria Patri, etc.). Pelos varios- S^ymbo'
lôs ou Credos, a santa Igrej a sempre defendeu
a fé na Santissima Trindade.
3. O mysterio da Santissirna Trindade
e a Piedade christã
Todas as obras de Deus foram feitas pelas

ção).
Comresponde, pois, ao espirito da Igrej a
agradecer a Deus Padre a_ graça de nos ter creadó á, sua imagem e semelhança, e 4q nos conceder a felicidàae eterna ; a Deus Filho, a graça
de nos têr remi.do com o seu Precioso Sangue,
e de nos perdoar os peccados pela santa Confis-

J
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são i a I)eus Espirito sa,to, a graça de
nos têr
santificado pelõ Baptismo, e ã. nos têr
chamado para a verdacleira Igrej a.
o Baptismo ê o
da santissima Trindade,,.
E' bom renovar, aos "serlo
d"*úgãs,
as promessas do Ba_
"rignal
ptisrno.

Que nos recordr. ó

da cruz

?

4. A santissima Trindade e as bellas aftes
O mysterio, como tal, não p
pütá"n
l?-do. A_Igreja primitiva
(peus Padrã_), - o corclei;;--iD.r,so
nha (Deus Espirito Snnià). iíesde
meçou-se a representar as tres pessoas
divinas em
figura humana.-Deus padre .àÀ. s_ceptro e grobo,
D,eus
Filho com a cruz, qgii.
sànio corn uma
pombinha ou com o Iivro É"spiriiõ-rrô ú;;rio;; um manto
envolve as tres pessoas cüino
symboro da unidade
de Ratureza.
Rubens creou o trv'F9 classico tra representação
'padre
da santissima Trindade':^-ó.ur
,o*o ancião, de
sceptro e corôa; Deus trilho ôomj q.üã;"urt..
a pombi,ha conro symboló d; nrpiriü santo. arnbos,
é e combinaçã
da
com o-mysteri
o:
re um throno e
os
-o
us Christo está ,
Espirito sanro. A fá8r'á;i; â"'.".T3,TYrrl*nbolica clo
Symlolos cla Santissima Tr
com õ olho ae óúi (d*.a. ;-J.1$f,*.:fr?i),o,ll,uuâ,sr:i:

entrelaçados, etc.

§

47. Da creação, coÍrservação

do

mund
1.

Í{

e

direcçâo

Creação

Deus creou o mundo do nada, por
um acto
de sua ornnipotencia. O mundo não
é
eterno
como Deus: "No pri.ncipio
e a terra" (Gen. 1, 1). - creou Deus o céo

-\:
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Náo há cabim,ento e m aff irrnar que Deus apenas
plasmou a materia eterna, ou que o mundo é uma ema-

ãàçao de Deus (pantheismo). Como assim?
Pela luz da razáo podemos chegar conclusão
ilqui^
de que Deus creou o mundo. Pelo raciocinio
aor phenomenos do mundo e chega-se
re-se a
""rrrnclue dôve sêr â primeirn ( cfr. os arguaté a .uo*

mentos, § 3B).
TestaA Creação iá era cl,ogrra de fé no antigo
mauln
é
Genesis
do
capituio
O
rnento. ]rir"ôiro
inspirado
texto
Desse
Creação-.
da
doc^urnento

ôifi."

hauriam * p;imeirãs christãos a firme convicção
e
corn que combaterarn a theoria da materia eterna
manicheus'
o pesiimismo dos
o relato historico do Genesis tem ainda um fundo
i eligioso

:

do
a) Deus, Uno e Todo.Poder.oso, é o Creador
são de nattniversg. O sol, a lulr e as estrellas rtão
são
tureza divina. Cottto a terra e toclos os elementos
meras creaturas.

o que Deus
) A materia não é tnaligna' Tudo
asverdadeira
A
fi,atidade.
sua
tem
e
bom
creou, é
destruir
em
consiste
Náo
cese deve sêr constr.r"totn.
designios
a materia, mas em santif icá-la segundo os
enchei a
e
nrultiplicae-vos,
e
do creador : "crescei,
(Gen'
28)'
l,
ta..r, e clominae-a"
. c) o relato aa Bibtia é um appello para a san-'--+tif icação do dia do Senhor'
b

'

oagiographodescreveaCreaçãocomoobra
ignora que
de seis dias (Hexaerneron) ' Hoie ninguem
otl perioépocas
poa.*
siglificar
Creação
dar
os dias

.dos(cfr.atheoriadeKanteLaplace).Falandoern
, taw-ez, incutir a salrseis dias, o agiographo queria(hypothese
liturgica), ou
ão'-s,e,hãr
clia
tificação do
a Nosso
pertencem
semaná
indicar q;; ót dias da
perfeia
syrnbolizar
ou
poãtica),
(hypothese
Senhor
(hyperfeito
numero
um
e
s.it
ção clo ,rrohão, Foreiã
pothese t'eleologica)'

l

{

,1
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2. A coÍrservação do mundo

Deus conserva o mundo, por um acto de
sua vontade; faz com que o mundo subsista,
como e quanto fôr do seu agrado. Sem especial
assistencia de Deus, o mundo recahiria no nada
de que foi tirado.
A casa depende do architecto so rlurante a con-

strucção, mas o mundo depende de Detts, como o raio
de sol depende do proprio sol.

3. O governo do mundo
Deus cuida tle todas as suas creaturas e governa o mundo com infinita sabedoria e bondade. Deus dirige a sorte dos homens com
amorosa solicitude. Jesus Chri:sto recommendanos uma cega confiança na Divina Providencia.

Thema: O poema da Divina Provid,encia em São
Matheus, 6, 26 ss.
Chama-se "lei eterna" o plano segundo o qual
Deus dirige o mundo. A Divina Providencia se prevalêce das creaturas para realizar os seus d,esignios ( causae secundae). Deus depositou em suas creaturas certas leis e principios (lei da natureza, lei moral) qu,e

determinam o curso normal do mundo. Deus influe
na operação de suas creaturas por meio de graças
prevenientes ,@ concomitantes; de vez em quando, intervém de maneira extraordinaria por meio de miIagres, prophecias e revelações.
Os soffrimentos, Deus os manda em castigos
peccados, ern regeneração de nosperdermol a demasiada affelção
sa
ás
e conseguirmos maior quinlião

de

nas.

Deuq não quer o peccado; tolera-o, porque
deu aos homens a livre vontade, e porque póde
occasionalmente servir-se do mal, por êtte per-

}I

a
J. P. JUNGLAS

183

DEUS

mittido,_ para o bem (queda de São Pedro, a
conversão de Saulo, etc.; vide § 51, no 3).
A Divina Providencia não ô obiecto d,e investigação scientifica. Seus designios devem sêr acceitos com a humildade da fé. O christão inquire muitas vezes : Por que me vem tal soffrimento? tal prejuizo? tal privaçáo? Por que p,ermitte Deus a humilhação dos bons e a exaltação dos maus neste Inundo ?
( Cfr. o livro de Job ).
São questões que a razáo natural não pode resolver. O Juizo Final será un]A grandiosa iustificaçáo
da Divina Providencia.
No soffrimento, a alrna httinana totna varias attitudes, conforme as eircumstancias
:

a) silencio da rresignação;
t ) contrição e bom proposito;
c ) esperança de melhor sorte
d ) conf ianç.4 e âmor.
No soffrimento, o homenr deve recordar-se de
que nada o poderá separar do amor de Christo (Rory
8, 34 ss) : "Estou cheio de consolação, estou inundado
de alegria no meio de todas as nossas tribulações"
(f[ Cor 7, 4).
A resignaç
x
lagrimas e os
e
queohomem
s
v
nhor (Matth. 2
car o auxilio de Deus (Jac. 5, 13) e consolar-nos com
o exemplo de Christo (Luc. 24, 26; 40; 9, 20).
Leia e rnedite : Rom. 8, 31 ss; II Cor. 4, 7 ss.
;

4. A creação e a theoria evolucionista
E' cloutrina da Igreia que Deus' opera na natureza por meio das leis que impoz^ í?' suas creatures (ieis da nature za). 1.t'ã pratica é muito difficil
determinar a que ponto ch,egatn as energias intrinsecas da naturezã, e- quando se faz mister uma directa
epende

a th

ticular.

As

a-se, em ger
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eram tidas como invariaveis. Hoje há quem supponha
que as especies existentes se evoluiram de uma ou
de varias especies primitivas.

A theologia christã não rej eita incondicionalmente a theoria evolucionista. Há meios de
conciliá-la com o dogma revelado:
a) Deus creou a materia e submetteu-a a
determinadas leis e principios. Deus depositou
nos primeiros atomos e electronios as leis segundo as quaes, ern milhões de annos, podiam
condensar-se em materia organica.
b) Para a explicação da primeira vida organica se requer a directa intervenção de Deus
(acto da Creação), tanto pelo lado da fé theista,
corno pelo actual estado da investigação scientifica.
c) A alma humarâ, Deus a cria individualmente (creacianismo). Não sendo material, a
alma humana não podia evoluir-se dos sêres
organicos.

Para os sêres vivos vale o principio biologico :
Omne vivum ex vivo, omnis cellula ex cellula. Repugna ao dogma admittir que a alma humana se evoluisse da alma belluina. Admittir que o corpo hu-

[rano se tenha evoluido de ascendentes irracionaes, não
offende o dogma, mas é uma hypothese que não pode

sêr demonstrada sci,entificamente (cfr. I vol. § 35, 2).
A idade do genero humano não diz respeito á,
Religião. E' um problema da pré-historia. Na Sagrada Escriptura não se encontram dados precisos.

CAPITULO X
Questões especulativas
sobre a cognição de Deus

§ 48. Nosso conhecimento de Deus
Para o espirito humano existem quatro vias de
cognição: a experiencia, o raciocinio, a fé, a intuição. Como chegamos nós â' cognição de Deus?
1. O caminho da experiencia. Obiecto da experiencia são as cousas que apprehendemos com os sentidos no mundo exterior. A experiencia limita-se aos

meira de todas as cousas. A representação eorporea
de Deus não correspond,e á, realidade, não passa de
um adminiculo para a llossa concentração de espirito. A Igreja Grega interdiz a representação artistica
de Deus Nosso S'enhor.

seus pés (Matth. 5, 34); está rodeado de Anios (os
Custodios das creancinhas; efr. Matth. 18, 10 ), etc. --A's expressõ,es figuradas não Se deve ligar um sen-

tido pueril ou pagão.
Da necessidade de se falar em Deus por imagens

e

metaphoras, pódern

advir difficuldades

_para

a

fê

individual. Quem padece sob a tyrannia de um pae
,excessivamente rigoroso, pode f acilmente representar
a Deus como um pae cnuel e arbitrario.
2. O caminho do raciocinio. Todo raciocinio começa com a experiencia, segundo 9 prin-cipio de cognição: "Nihil est in intellectu, niSi Prius fuerit in
õenáu (Nada penetra em nosso espirito, a não ser

§ 48. Nosso conhecimento de Deus
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por
os) ". Atravez dos phenomenos
a razáo humana â, essencia
e á,
Esse é o caminho que leva
o homem ao conhecimento de Deus (cfr. s s' B7-4I).

Não se devem applicar, indistinctamente, nossas
a Deus Nosso Senhor, porque o úundo é
semelhante e dessemelhante a Dêus. - Nosso conhecimento de Deus só póde sêr analogico. A Deus não
são applicaveis as condições ,e os sentimentos das
ereaturas ( anthropomorphismos) .
A theologia segue, em geral, um triplice proeesso para obtêr conceitos relativos a Deus :
a) o methodo de affirmação. A Deus applicamos
todas as perfeiçõ,es absolutas que se encontiam nas
creaturas. Assim sabemos que Deus possue existencia,
unidade ontolo_gica, intelligencia, livle vontade, veracidade, bondade, etc.
observaçõ,es

b) o methodo de negação ou exclusão. Não se póde
admittir que em Deus Bj, de_ficienc_ia, porque Deus
é a summa perfeição. Tratando-se d,e Deus deve-se
negar toda duvida, incetteza, aperfeiçoanento, etc.
_ c) o methodo de l'_poten'cialização". As perfeições
das creaturas são attribuidas a Deus num grau infinito. Deus é, pois, omnisapiente, eterno, todã-podero-

so, etc.

3. O caminho da fé, pelo qual chegamos a

um

conhecimento mais profundo da- divindade. No acto
de ,crêr attendemos não só voz de nossa intelligenci?, mas antes de tudo á, yoz
^ de Deus que se nos revela. Deus nos illumina a alma. Mas, a té tambem
nos dá um conhecimento fragmentario. Deus é obrigado a valer-se de nossas idéas e noções, quando tros

faz revelações sobrenaturaes. Desta úaneirã, a fé torna-se um reflexo de nossa falta de capacidade ( cfr.
I Cor. 13, l2).
A fé enc
obstaculos de outra natut,êzâ' Em sua
fé consiste em comprehendermos como
alavel o que nos ensina a
Revelação_ de
irrneza di fé é uma graça
especi?l. Deus condescende com a nossa fragueZâr ,e
concede-nos trQd_er visual sobrenatural com que o
reconhecemos á luz da Revelação.
A graça da fê admitte varios graus. para algumas pessoas, a fé é tão profunda e ésclarecida, coáro

a
J. P. JUNGLAS -

186

DEU§

e .S presenÇa de Deus, como queÍ-n

$#"3,*;u?"3#%'H'

lii*3 Ifil

idas e ditficuldades; o acto de
fé torna-se-lhes um grito da alma que procura a Deus.
Taes pessoas adquiiem grandes merecimentos.
4. O caminho da intuição. E' doutrina da Igreia
que ot íotiot verão a Deus face a face (I Cor. 13, 12)'
dessa visão ê p ara nós um my-sterio ploÕ
"".aõter
No céo, Deus se mãnifesta â, alma de maneira
fundó,
mais perfeita (na "htz da gloria"). A fé desappa.recg,
para [ornar-se perfeita visão. Deus nunca poderá sêr
Íodo compr,ehendido, porque nenhuma creatura- poderá jamáis abranger a immensidade das perf-eiç.õ.t
divinas (cfr. § 64 ) . Em hypothese alguma poderá- a
creatura compiehender a Déus com as suas faculdades meramente naturaes ( cfr. § 41 ) .
5. Synthese. "Não ê Deus, se tu o comprehendes"
( S. AgosÍ. ) . "Deus Se occulta, para qug o pr_ocur'es ;
-é
de
infinifo,'aõhado.
Dara que continues a investigâr,- de-pois
quem
Deus satisfaz a, intelligencia de
o teres
o procura, â. medida que o individuo o vqe compr_eheirdendo í amplia e ãperfeiçoa a comprehensão de
quem o procura, para que sempre aspire plenitude
de Deus" ( id. ) .
^
Dahi segue que a humanidade sempre tra-d,e procurar a Deus, na ansia de melhor conhecê-lo em suas
infinitas ' perfeições. Taes investigaçõ_es - contribuem
para o conheciúento mais profundo da Revelação'
Não Se deve, porianto, depreciar os e_sforço§ - qqe
mUitos fazem, para melhor conhecerem a Deus. Ainda
que não poucos aberr
toda investigação nos
cognigão d,e Deus. A
agnostica,

o catholico

mismo e observar bem
ternpo.
.rEu vos adoro, porque sois tão mysterioso _ e _iPcomprehensivel. Se- iao loreis incomprehensivel, Vos

nao serlers Deus" (D[ewman).

§ 49. Deus em nós e acima de nós
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nós

nós t
Deus é urn sêr pessoal. Isto quer dizer: Deus é
um espirito dotado de intelligenciá e vontade; é um
sêr _que subqiste em si mesmo, eue não faz parte d,e
nenhum outro sêr.
o pantheismo ne8a a pel'sonalicl arle de Deus.
Não neg?, de per si, a espiritualidacle d,e Deus, rnas
a sua independencia do rnundo ( a "aseidade" divina).
A presença e & operação de Deus no mundo chama-se
theologicamente "imrnanencia cle Deus" (Deus eln
nós). o pantheismo deturpa a imrnaneneia de Deus
nas creaturas.
o p_antheismo e stá em franca opposição á doutrina revelada. E' um clissolvente da Reli.gião. A Igreja
condemnou-o repetidas vezes, por ultimo no Cõncilio Vaticano.
a) Para o pantheismo, Deus e o munclo não são
entidades distinctas ( dualisrno ) que estão para si como eausa e effeito, mas urna só entid-ade (monismo);
o mundo está para Deus, corn e casca llara a polpa,
corno o corpo para a alma, corno a apparencia para
a realidad,e, ete.
b ) O mundo não foi creado por livre acto da
1. Deus eÍn

omnipotencia de I)eus, inas evoluiu-se necessariamente

da natureza divina. O processo de evoluçãc .e eterno,
o proprio f),eus. .
c) O peccado não é, uma opposição a Deus, uma
apostasia da creatura contra o Creador, mas é o resultado da acção divina no mundo. O peccado é uma
imperfeie-ão, um erro ou uma deficiencia, pela
qual
o individuo não pode responder, porque é - um ácto
_cgmpulsorio da divindade. Com outras palavras, não
há peccado.
pantheisrno nega a irnmortalidacle da almâ,
- -d) oquando
admitte
muito a meternpsychose (cfr. s 68, 4).
A mentalidade pantheista é passiva (receptiva),
determinada por certa apathia ou indifferença--(fatalism_o). O homem sente-se como parc,ella do üniverso,
perde a autonomia de sua personalidade. Pretende
sentir, em to4a a p-arte, o halito de Deus que o anima
na adversidade e lhe dá forças para trabáIhar.
como
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2. Ileqs acima de nós

Ao
gerar
parece
íao se

mo,

us

P
e

_çIue

ella.

deistas.

O deismo contradiz ao dogma revelado, porque
nega a Providencia Divina e todas as operações extra-

orãinarias de Deus, como sejam : ReVelação, Encarnação, Redernpção, concurso divino nas almas, ete'
O deismo elimina quasi a idéa de Deus. Nosso
unico eontaeto com Deus seria o Juizo Final, mas os
deistas não admittem a noção de r,esponsabilidade.
Imaginam a Detts como um Pae complacente,_ Qüe n-ãO
toma a serio o peeeado, nem o pune eomo devia sêr.
3. Deus eÍn nós e acinna de nós
O dogma catholico medeia entre oS dois extnemos.
Deus nos está distante, porque entre o Creador e a
creatura há um grande abysmo ontologico : O Creador
é a plenitude da perfeição, a creatura é como uma
fagulha que se extingue.
Deus nos está proxitno, porque nelle vivemos, nelle nos moverpos, nelle subsistimos ( cfr, Act. Ap. !? ,
28). Como caüsa primeira, Deus influe em nossa vida
de uma maneira especial. As creaturas podem actuar
sobre nG extrinsecamente, por supplica ou intimação.
Deus, porém, opera no intimd de nossa atrrna, como a
vida de nossa vida.
.:

§ 50. Do amor e da iustiça de fleus
1. ]Vluitas vezes nos par,ece haver antagonismo
entre oS attributos de Deus, porque nossa intelligeneia não eomprehende como se harmonizam na naturez,a divina. O maior antagonismo parece haver entr,e
o amor e a iustiça divina. O homem tende a negar
um dos attributos em guestão. Hoie em dia, nega-se
de pref'erencia a justiça divina (dogma do inferno).
E' merecimento de algumas escolas philosophicas
modernas gue atravez da phenomenologia se procuresse a esséncia das cousas. Assirn foram analysados

I
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phenomenos da Religião em rü€ral. Verificou-se que
Deus apresenta uma dupla phisionomia par& o individuo religioso. Deus não ê só quenn confere â felicidade e a paz da alma (ens fascinosum)' mas é tambem quem lhe incute t,ernor com a sua tremenda majestade ( tremenda maiestas) . Desta maneira, a philosophia das religiões admitte novamente ambos os attributos "antagonicos" : o amor e a justiça de D,eus.
2. Em seus sermões, Jesus pr'éga ambos os attributos. A' primeira vista, parece que Jesus enaltece só
o amor e a misericordia de Deus (Matth. 6, 26; Luc.
c. 15 ) , mas na r,ealidade não deixa de lembrar a rigorosa justiça de Deus, prégando o Juizo Final, ameaçando os impenitentes com a condemnação eterna:
Ai de ti, Corozaim, ai de ti, Bethsaida ! (Matth. ll, 2ll .
Ai de vós, escribas e phariseus ! (Matth. 23 ) . Ai de

vós, ricos e fartos ! ( Luc. 6, 24 ss. ) . Não t,emaes os
que matam o corpo, e não podem matar a alma, mas
temei áquelle que póde lançar no inferno corpo e alma (Marc. 10, 28). Jesus Christo mesmo diz que virá
julgar o mundo (Matth. 24\ ; lança a idea eschatologica (do Juizo Final) em opposição ás idéas da épocâ, dizendo qu,e exigirá contas não so de nossas acções,
mas tar$em de nossas palavras e pensamentos (Sermão da montanha, Matth. c. 5 ss. ) .
3. Como conciliar os attributos de rDeus? A Igreja condemnou grande numero cle soluções erroneas e
fixorr a verdadeira doutrina.
.
a) Marcião considerava a justiçá corno um attributo de Deus no Velho Testamento. Jesus Christo nos
revelou o Deus de toda a bondade, o "Pae das misericordias e o Deus de toda a consolação" (U Cor. lr B).
Drtrc não castiga com o inf,erno, nem com o purgatorio. TaI doutrina é contraria á, Revelação.
b) Luthero e Calvino affirmam que Deus é rnisericordioso para uns, e rigoroso para outros. Deus usa
de infinita misericordia com os predestinados, concede-lhes a eterna bemaventurança sem nenhuma eooperação da parte delles. Com os demais usa de todo
rigor e justiça. Calvino dizia até que Deus os ereou
directamente para a condemnação do inferno. Luth,ero exprirne-se corn igual crueldade : Deus não redime
todos os homens, deixa muitos entregues cond,emnação eterna. Taes asserções, além de gratuitas,
^ offendem
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os mai.s cornezinhos principios de iustiça. Estão em
flagrante contradição com o dogma, eu€ não admitte
condemnação sem grave culpa individual.
c) Origenes ensinava que a justiça e santidade
estão subordinadas ao amor de Deus. Como no céo
não póde €Dt:'a,. nada de itnpuro, o amor de D,eus

fará a I'egeneração de todas as creaturas, sem exceptuar
os reprobos e os tlemonios.
d) O catholicistno reconhece qu,e "Deu.s é caridade" (t Jo. 4, 16). Deus se manifesta na misericordia
corn que acceitou a reparaçáo feita por Jesus Christo,
e nos concedeu â filiação di.vina. Enn retorno, exige
a justiça divina que observemos os santos l\{andarnentos. Os dogmas do céo e do inferno sanccionam,
por assirn dizer, a observancia dos preceitos divinos:
"Ern to das rrs tuas ob ras lembra-te dos teus novissimos, ,e jamais peccar'ás" (Eccli. 7, 40).
A possibilidade de merecer e reparar, cessa com

a vida rnortal, I{a eternidade domina a justiça de
a vida aqtri na terra tem grande importancia: decide a scrte do individuo para toda a

Deus. Dest'arte
eternidade.

A vicla terrena'é urr.r ternpo de misericordia. Aqui
ne terra, to dos os castigos de Deus síio amorosas correcções do Pae celestial (poelrâc merlicinales). Não se
deve desesp eror dr-r sorte clo peccador impenitente ;
emquanto viver, u; lii sob à i nfluencia da graça e
misericordia cie Deus. Aqui na terra, há perdão para
os maiores pecceCos, mas com a rnorte expira o tempo
de perdão, e eonleça a applicação da mais inquebrantavel justiça.
4. Applicações á vida christã. D,evemos têr sempre grande confiatrÇâ, porque estamos ainda sob a
lei da misericorclia.. Apesar de nossos peccados, Deus
não nos repelle de si; de bom grado acceita a nossa
contrição. O ternor d,e Deus não consiste em reeear
grandes castigos (temor servil), mas em trutt'ir o respeito que devemos a f)eus como nosso Pae. Nossa attitude deve sêr cle confiatrÇâ, corno a do filho prodigo :
"Pae, p,equei, etc.". Quanclo nos acommette um temor exces,sivo, que nos impede a vida espiritual, convém perguntar: "Que faria rninha rnãe em taes circumstancias ? que me aconselharia?" Deus é ainda
muito mais solicito e bondoso.

f5l:L
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e gloria, â semelhança
de creaturas orgulhosas. para
compreh-endermos a razáo de Deus piocurar a sua
propria honra e gloria, é preciso defiirir exactamente
o que vem a sêr a gloria de Deus.
1.

Noção

Por gloria de Deus entend,e-se a magnificencia de
as perfeições
honra e gloquer dizer:
otencia, esse
as creaturas
Anjoseomundovisivel
depois
a
creatura
_ composta de humana que lhes é úasi intermedia,
alma e cor-po, e creou-as de iúe
no
não para obtêr ou
ar a
de, mas para mani_
sua
cios que confere
ás
s" (
ss. III, c. i; cfr. Dõnz.-

A

a

definição dirige-se _ contra o pantheismo (em
que sentido?)_e contrâ a doutrina
deiita A. AU Dzus
ereou o mundo por mero desenfado.
de Deus consiste, p9i!, nas proprias per- . 4 gloria
feições
divinas, em seu mor -irrii"íú- ã desiúuiãrsaqg (amor ben,evolentiae)
neficios, gratuitamente, se
não excluindo de sua- lib
peccadores. O homem ta
nunea póde abstrahir intei
póde renunciar de todo ao
como se baseia isto na condição de creatura?
2. O homem e a gloria de Deus

ema de sua vida. A união
z mais perfeita,
que o homem aprend,e a amar corfrõ- bãur. à medida
Luz c Vida

-

*J
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A oragáo "seja tudo por amor de Deus !" significa, pois: Quero f.azet tudo corn o amor que -Deus
O individuo inflammado de
f.az'todas as cousas .
de Deus e da Igreja,
amor observa os mandamentos
procura servir a s,eus irmãos muito alem do que é
io, obrigação. Levado pelo amor, serviria a Deus,

ainda qué não houvesse céo, nem inferno.
Em grau inferior, a boa intenção faz-nos lembrar
a nossa á.p.t dencia de Deus : "Que tens tU, que nio
tenhas recóbido ?" ( t Cor. 4, 7 ) . Como cousa propria,
por assim dizer, o homem só possue a liberdade. A boa
intenção consiste na offerta que o homem faz a D'eus
de .u, liberdacle, com a resolução de só usá-la segundo a vontade de Deus. Este é o pensamento funáamental dos Exercicios Espirituaes de Santo Ignacio
( a santa indifferença) .
Exigindo amor e respeito para comsigo, Deus quer
levar o homem maior semelhança com o Seu Creador e, por ahi, â^ maior bemaventurança individual.
3. A gloria de Deus e a telicidade do

homemr

Diminue o hom,ern a gloria de Deus, procurando
na Religião a sua propria f elicidade ? Pessoas há que
tomam a Religião e a felicidade humana eomo cousas
antagonicas. Õr...*, portanto, excluir na pratica da
Reliãiao todo deseio de felicidade (eudemonismo).
Consideram como idea pagã ou iudaica esperar recompensa temporal ( riqueza, saude, vida longa, etc' )
ou sobrenatural ( as alegrias do céo ) '
A doutrina catholica e a seguinte : Quando bem
ordenado, o deseio de feticiclade não ê peccaminoso'
Foi Deus que no-lo incutiu desde o berço, e que no-lo
confirmou na Revelaçáo ( cfr. as oito bemaventuranças).
NãO Se deve, entretanto, inverter a ordem e servir

a Deus só por mero interesse, porque a Religião ê,
Deus,
em primeirô lugar, obediencia â vontade dejustiça'

amor e gratidão, confiança em sua bondade e

§ 52.

A gloria de Deus e & felicidade do

homam

E' errado promover a propria felicidade
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CAPITULO XI

A estructura do mundo
Deus creou o mundo coln varias categorias de
Àqui entram em consideração o. mundo physico
oü mateiial, o mundo angelico oú espiritual, g mu.ndo
de materia e espirito ( cfr'
se compõe
úútoàrro que
ry Conc. de Latrão, 1215). As creatura.s interessam
dizem respeito -a Deus Creador.
ã n.tigião, emquanto
^clas
questões cosmogonicas e cosmologiÁ úáiõ. parte
esphera religiosa.
eas não pert,encem
sêres.

^

§ 53. Dos Anjos

l. Creação e qrreda dos AnJos
Os Anj os são as mais perfeitSt creaturas
de Deus. Sáo incorporeos' dotados cle iltelligencia e livre vontadê. O dom mais precioso que
lhes fôra concedido, era a graça santificante.
Na prova a que deviam submetter-se, muitos
dos
Anj ôs prevariôaram;

no fogo do inferno.

ou deíronios. Os Ani
ram confirmados na
bemaventurança eterna

aus

foIla
Por

excellencia.
Na Sagrada Escriptura o-ccorrem leves allusões
queau dói"Ànjos: I Tim. 3, 6; -II Petr. 2, 4; J^gdae. p'^
üão-tab.-ot âe que natureza'foi o peccado. Só pode
têr sido a soberbã. Por qual urotivo ?
Themas: 1. As apparições de Anios nos Evangelhos.

apparições de Anios nos Actos
dos Apostolos.
Santo Agostinho recommenda muita dl-screção em
Anios, em determinar o nu'
estatúii appãriçõ€s
'dategôria, de
porque a respeito nada foi revemero e a

2. As

§ 53. Dos anjos
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: "Por que affirmar, negar ou determinar, com
perigo de erro, o que podemos ignorar sem nenhum
peccado de nossa parte?" ( Enchir. 59 ) . Taes questões
são uteis para o exercicio theologico, comtanto que
se não pretenda saber o eue, de facto, ignoramos.
Iado

2, Os Anfos e os demonios nos designios da

Providencla

Os Anj os bons protegern-nos corpo e almâ,
entercedem por nós j unto a Deus, estimulamnos na pratica da virtude. Deus confiou cada
um de nós á, protecção de um Anjo (Anjo da
Guarda). A Sagrada Escrpitura so se refere aos
Anj os Custodios das creancinhas (Matth. 18, 10) ,
mas consigna varias missões de Anj os em serviço da Providencia Divina (os Archanj os Gabriel e Raphael) e a especial protecção que
Deus nos outorga pelo ministerio dos Anj os
(Hebr. l, 14; Psalmo 90, 11). Ao Anjo da Guarda devemos amor, respeito e obediencia.
Os anjos maus ou demonios procuram fazer
mal ao homem no corpo e na alma, mas não
teem plena liberdade de perturbar a ordem da
Çreação. Só podem intervir com permissão de

Deus.

Não se deve admittir tentação diabolica, senão
após rigoroso exame do facto cõm todas as circumstancias. Como fontes de tentação, basta admittir, em
ger_al, o mundo ambiente e a má concupiscencia. Pert'rrbações organicas, "que antigamente eram tidas co-

E'
homen
monio

goroso

prejudicar

aos

a acção do deproieder a ri-
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O demonio .só pode prejudicar com a permissão
de Deus. E' um corollario do dogma. Santo Agostinho

compara o demonio corn um cão amarrado a uma cor-

rente. Só pode morder a quem .s€ puzer ao alcanee
de sua f uria.
A Igreja se propagou entre os pagãos, num ambiente saturado de terror demoniaco ( demonophobia).
A mensagern do Evange lho tranquillizou os corações
angustiados. As perseguições eontra as bruxa.s na ldacle Media (cfr. I vol. § 15, 2 e o Elucid. ) eram uma
como que recahida no antigo pavor dos pagãos.
Ainda hoje há quem attribúa a Satanaz um poder
que rivaliza com a omnipotencia divina. Em yez de
enxergar o demonio por toda a parte, seria melhor
promover uma luta sem treguas eontra os alliados
humanos de Satanaz : má imprensa, literatura antichristã, modas livres, arte Iicenciosa, etc.

3. Os Anjos nas bellas artes
Na antiguidade christã, os Anjos el'am representados coro adolescentes. D,esde o seculo IY punham-se-

lhes asas em signal de immaterialidade. Os Cherubins
e Seraphins eram pintados sempre com asas, revestidos de vestes profanas ( toga, tun ica ) ou liturgicas
( dalmatica de diacono ) .
Desde o 'seculo XV apparecem os Anjos em forma
de virgens. A pré-gothica representava os Anjos como infantes. O seculo XV apreciaya Anjinhos nús á,
semelhança dos genios amorosos da m-v"thologia. A
arte barroca adoptou interpretações grotescas. I!Íuitas
yezes pintava os Anjos com cabeç.as aladas sem corpo.

O ministerio dos Anjos ê interpretado ao sabor
de autores mysticos e de autos. religiosos da Idade

Media: Os Anjos empunham thuribulos, seguram candelabros, eoroam os eleitos, apparecem na cornpanhia de Jesus Nlenino e de Nossa Senhora, etc.
O.s demonios são pintados de maneira grotesea,
para incutir horror á sua maldade. A antiguidade
christã usaya so os emblemas biblicos : a serpente
(Gen. 3, 1 ss.), o dragão (Apoc. 12, 9), o leão a rugir (I Petr. 5, 8). Mais tarde, adoptaram-se motivos
mythologicos: centauros, sereias, satyros (hybridos de
homem e bode). Satanaz passou a figurar em scenas

§ 54.

A

creagão

do

homem

biblicas ( queda dos -Anjos, tentação de Eva, tentação
de Jesus, etc. ), na chegacla de Jesus ao Limbo, á -cabeceira dos moribundos, etc.
A arte gothica symbolizou magistralmente o triumpho de Deus sobre o demonio, usando a figura de Satanaz como simples meio clecorativo ne architectura
christã ( demonios corno supportes de coitrrnnas, como

gárgulas

§
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e aldravas,

A ue;.çáo

do

etc. ) .

hom,em

1, A creação do prinleiro casal

A Biblia narra a creação do primeiro homem com €s seguintes palavras: "Formou, pois,
o Senhor Deus ao homem de barro da teria, e

inspirou-lhe nas narinas o soprc da vida. Assim o homem se tornou um ente vivo" (Gen.

2, 7).

O homem compõe-se, por conseguinte, de
corpo e alma. O corpo foi tomado da terra, e
para a terra ha-de voltar. A aLma foi creada
directamente por Deus. E' o principio ozital do

corpo.

Quanto ao modo de crear, a narração biblica é
metaphorica. Santo Agostinho reprova as interpretaei)rilrega, no Í cap.
ções^ao pé da letra. o agiographo
do Gen,esis, a imagem do - artesão que lrabalha ein

ceramica.

A alma humana não emanou de I)eus, como talvez
se poderia 4eprehender da narração biblica ( "sopro"
Gen. 2, 7), porque todas as cóusas foram 'creàdas
por uri acto positivo da vontade de Deus (1. c. 1, 26).

A creação de Eva é mais minuci.osa. Deus
resolveu crear, para o homern, uma companheira da mesma especie (Gen. 2, 18). Adão não
achára uma consorte entre os animaes gue
Deus lhe tinha apresentado (1. c. 1g). "Mândou, pois, o senhor Deus Lrm profundo somno

\
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a Adão. Emquanto estava elle dormindo, tirou-

lhe (Deus) uma de suas costellas, e poz carne no lugar della. E da costella que tinha tirado de Adão, formou o Senhor Deus a mulher e levou-a a Adão" (1. c. 21-22). O promeiro homem tomou a mulher, que Deus lhe
creára como esposa, e deu-lhe um nome adequado.
Santo Agostinho observa que na creação de Eva
se póde admittir uma narração metaphorica (parabola)
ou um acto symbolico (figurative dicta vel figurative facta). O texto 'encerra, em todo o caso, grandes
mysterios. Os theologos não concordam em determinar até que ponto se deve estender a interpretação
- figurada.
-Commissão

da Biblia ( Commissio Pontificia de
A
re biblica) declarou, em 1907, QU€ a interpretação
figurada tem cabimento, quando o sentido Iiteral seria
iriazoavel, ou quando há motivos forçosos paf a se
abandonar a intêrpretação literal (Denz-Bannr*' 2125').
Em 1909 declarou que não se pode pôr em duvida o
sentido literal historico, em se tratando da peculiar
creação do homem e da formação da primeira mulher (Denz.-Bannw. ).
2, A origem do hornern e a theoria evolucionlsta
Para interpretar o relato da Creação, Santo Agostinho já estabelecia o principio frrndamental: "Attende ao que foi creado, não â, maneira que foi creado"
(in Psàlm. 101 , 2'). Desde o seculo passado, algutls
transformistas def,endem como possivel que o eorpo do
homem tenha provindo, por evolução, de ascendentes irracionaes. Cfr. I vol. § 35 ss.

3. A união da alma com o corPo
a) O homem possue uma unica alma. Espiritual por natur eza, a alma não se liga. ao .corpo em penitencia de anligos peccagos (metempsychosê), mas é, creada especialmente . para
foimar úm todo com o corpo humauo (natu-

T
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reza humaqa). Da actividade da alma depende
organica.
As funcções vitaes dividem-se em tres eat,egorias : vida vegetativa, vlda animal, vida espiritual." A
psychologia dualista admitte uma alma e§piritual e
outra material (Platão, Manés).

a nossa vida espiritual e

h) _ A unidade formada por corpo e alma
(unidade "somato-psychica")- é, de grande importancia na educação e na vida dõ piedade.

o homem é um composto

physico-espiritual.

eue
e segue dthi .para a averiguação de um peccaão
?
pe .per si não é peccado sentir clesejos condômrrru.it
(má concupiscencia), mas só nellei consentir com
plena deliberação.
segue dahi para a vida
- Que
ascetica ?
pelo
dominio
pãito
de nossa
não
so a bem
ffiâ, mas tambem a gtoriti_
cação do
, soffrerão corpo e a-Íma.
segue,
da
união
da
alma com o corpo, para
_Que
a educação ethico-religiosa ? Pelos sentidos deve' o úocheg_ar ao conhecimento das cousas espirituáõs
Tqm
( cfr.
§ 4 6, _2) . Para esse fim é preciso educar as
faculdades da visão e imaginação. o sentimório ,.
forma p_el_q! artes pla_sticas ã pela imitação de e*eúplgs nobilitantes. o hom,er deve exereer visiláncia
sobre os sentido§, para que a má concupiscõnóiã--o
não arraste 3 faltfr e peõcados. Essa vigilancia ,rao
_

_

impede a cultura physiCa.
Therna: Que segue, da união da alma com o corFo, em relação â liturgia catholica ?

§ 55. O homern como
1.

A

irnagern de Deus

dupla imagem de Deus

o homem é a mais nobre das creaturas deste
mundo, porque de natur eza é semelhante a
Deus: "Façamo! o homem â, nossa imagem e
semelhança !" (Gen. 7, 26). Adão e Eva-eram

202

J. P. JUNGLAS

DEUS

is pontos de vista: a)

ortal, dotada de intel(imagem natural); b)
icante pela qual erarr
os do céo (imagem sobrenatural).
Os termos "imagem e semelhança" não significam
coqsas diversas, mas exprim€In, por tautologia, -que
o homem é muito semelhante a Deus. Muitos Paclres

rla Igreia viam até nas perfeiçõe

mem um como refl,exo dai perfeiç
ttrde erecta do corpo, a linguagem,
n uaes, ete. O homem é o rei da
nossa imagem
disse I Façamos o homem

ho-

attiDâ-

e

Deus
Sem'e-

qüe domine os peixes
lhança,
^ do mar, as aves do
'oí a'nimaes
selvatico.s, a terra toda, e os bichos
ôéo,
que andam de rojo pela terra " (Gen. 1, 26 ss)'
A ilnagenl essencial de Deus está na alma humana,
par[iporque é õspiritual, immortal e liv
Pela
ãipr, por assim dizer, da eterni
suas
.sua immortalidade; da sabedoria
pelas
aptidões intellectuaes; da onJnipo
-

fundo
h
âin"a..t realizações do _espirito deseio
que o homem
ã* alma humana, aninha-se o
,rüt.., de sêr santo, justiceiro, bon doso, Yeraz e fiel,
como a divindade.
r\ distincção que fazemos,. entre dons naturaes e sobrenaturães do prinÉiro homem é de
para Se averiguar aS consumma importancia
sequencias clo peccado original. Com a queda

de-A«ião perderam-se os dons sobrenaturaes com
os effeitos concomitantes. Os dons naturaes não

pocliam desapparecer; do contrario, o homem
deixaria de ier homem. O peccado original diminuiu-lhes, âPenas, a perfeição e integridade.
Os dons sobrenaturaes elevarram o homem
muito acima da condição humana: o se{vo se
tornava filho de Deus, com o direito de corl'
templar a seu Pae face a face.

I

I

§ 55.
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Deus

2. A extraordinaria perfeição da natwera
em Adão

A sci
primitivo
res, sem
phago, .se

e Eva

203

humana

a a feição clo homem
ticó, tidpàao .r";;ôn de fogo,
o- anthropoáo, ãt..-

propria sciencia teve que reconsider.ar-se em
_
- A das
face
mais recentes p.rqúiras ethnásraphicas ;
ethnologicas. Cfr. I vol. § B6-.
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3. A espiritualidade e a liberdade da
segundo

a
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alma,

PhilosoPhia

a alma humana e suas qualidades iá foSobre
-escriptas
verdadeiras bibliothecas. Aqu!- so p9ram
dãiemos dar um ligeiro conspecto das questões mais
importantes.

rialistas.

2. Prova-se a espiritualida§ da alma por tres
'
a) A immaterialidade da alma humana se deduz
de suas potencias espirituaes : intelligencia e von-

partes
tade.

/

E
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haver dôres e soffrimentos. A dôr physica torna-se
objecto de uma reflexão intell,ectual. A percepção sensivel serve de ponto de partida, para que o homem,
abstrahindo o que é momentaneo e accidental, possa conseguir a d,efinição da dôr. O pr(rcesso mental

I o seguinte: Que é a dor? porque soffro? porque
há tanta dôr no mundo ? A solução que se me apresenta, não se restringe a casos determinados, mas é
um conceito universal que podemos applicar a todos

os phenomenos da rnesma natur,eza.
Essa faculdad,e de investigar a essencia, as causas ( etiologia) e a finalidade das cousas, prova que
a alma humana é immaterial ( espiritual). A espiri-

tualidade da alma é a mais nobre prerogativa da- natureza humana. E' a janellê que abre para eternidade, e qu,e permitte ao homeln ôonhecer ã ultima razáo
das cousas : Deus Creador. Graças â, espiritualidade
da alma, o homem póde attingir o mundo transcen-

dente, o dominio da Religião, das sci,encias e

artes.

das

o caracter immaterial da volição
humana manina hegemonia do espirito -'sobre a violencia
dos instinctos. o animal irracional não é, tão pouco,
um mero automato do instincto. Pode sêr ensinado,
fugir de um prazer, evitar o desprazer de um castigo. Pela repetição do castigo, grava-se-lhe na memoria sensitiva o connex« entre determinado prazer
e o castigo que lhe é applicado pelo homem. E' uma
simples associação de impressõe§ sensorias. Pela coacção ,externa que lh" é imposta, o animal se abstém
do prazer, mas n4ã* deixa de appetecê-lo, int,eriorment,e, com toda a força do instincto.
festa-se

Em virtude da natureza espiritual, o homem póde
regular seus appetites pela abstengão, p,ela moãeração e pela quasi suppreisão. Na lutâ da-materia contra o espirito, o homem deve tornar-se um verdadeiro "asceta" ( do gr,ego : "treinador,, ) de si mesmo,
para conservar a hegemo ria do espirito sobre a materia rebelde.
O homem, de per si,
seus instinctos. Estâ em sua vont
ao agradavrl, p moral ao volupt
eü põá",
emfim, sacrificar a propr
ae ãtsu-

Era causa.
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Na repressão dos instinctos r,ê Schopenhauer a
mais cabal distincção entre o homem e o pnimal. Essa
r,epressão não é propriarnente um recalque psychico,
como querem os psycho-analystas, mas é uma sublimação que eleva os instinctos a servir a ideaes ethicos: "O individuo que se vence a si mesrno, livra-se
do potler que escraviza todas as creaturas" ( Goethe,
Geheimnisse

)

.

b) A alma é uma substanciu. Todos os actos (cognição, volição, percepção, imaginação, appetite ) e
estados psychicos ( aptidões, sentimentos, disposições )
não podem subsistir em si mesmos, mas pedem unlA
sttbstancia enr que se mantenhanr conl tocla a cohesão
e unidade. Pelo caracter espiritual dos actos e estados
psychicos, chegarnos a co3hecer a natureza da alma,
gue lhes serve de supposto.
c ) O supposto dos actos e estados psychicos não
é a "alma cosmica" (o "Logos" de Anaxagoras), mas
a alma individual, que existe em cada homem. "Todo
individuo colhe as suas experiencias, reage a seu modo
ás impressões que recebe, vive as suas proprias reminiscencias, forma os seu: juizos, segue as suas normas e principios, soffre as fraquezas do seu caracter"
(Geyser).

3. O livre arbitrio se prova pela consciencia d,e
liberdade: Quero, não quero. Prova-se tambem pela
eonsciencia de que somos responsaveis por algumas
acções, e não o- somos por cutras, conforme a nossa
culpabilidade. Sem o livre arbitrio não há razáo de
sêr para os conceitos moraes da humanidade : culpa
e contriçáo, recompensa e castigo, vicio e virtude, etc.
O pantheismo (Spinosa) diz que a consciencia
de liberdade é um producto da auto-suggestão. Tal
hypothese não expliea o sentimento de responsabilidade.

Não se póde, muito menos, identificar a conscien-

cia de liberdade com os phenornenos que seguem ao
estado de hypnose. E' sabido que as pessoas hypnotizadas executâr, fóra da hypnose, aS ordens recebidas em estado de inconsciencia. Ellas não percebem
que estão sob a coacção de uma vontade estranha. Os
mentecaptos não teem consciencia da ps1'chose que
opprime.

oS

§ 56.

A queda do homem

o peccado or.iginat
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_ fu-Ir., a attitude _ psychica de um individuo normal é de quem pógg
ieflectir, es"óÍhei, rejãitãr,--írãconsiderar-se, _etc. Não se compara, de' maneira alguma, com a- disposição psyclicà de um t
vp"ótizaaó,
no qual se descarr,egam os 'ctroques accumdladoJ
rante a exaltação hypnotica. "O paciente-deobeoeceàú:a
-d;-,,rum instiTcto que
saber
-àtt.rrar-se
neira" ( Geyser) . o_o-..-polg_a,
livnô airit
poaã
ou
até ficar suspenso em caso de
rs pertúrúãêà*, organicas. A razá'o desse p_henom lstá na inti*;là"nexão entre corpo e áIma.
sobne a fé na immortalidade da alma cfr.
s 68.

§ 56. A quedd do hornem
O peccado orlginal
1. A queda do

homem

o homem foi instituido por Deus como rei
da Creação visivel. Como creaturâ, continuava
{.pendente de Deqs, e devia ónrã"rn.r os Ma.n-

damentos. Adão e Eva transgrediram o preceito
de Deus, e commetteram ãssim ú- peccado
mortal. Em consequencia, perder"* a graça
santificante e os dons preteriaturaes, e ficãrÀhr
com as disposições ethico-religiosas debilit;ã;;.
peccado de e{á.o e Eva foi um acto de sober, eo.desobediencia.
ba
Só poai, - ffi iã"caao intelIf ctual, p_orque a corcudiiõã"ciarê.
uirãr-ãstava "B-,"5).
sob o
dominio do êspirito. "sereis ãã-o aeuiôs';
aê;;.
2, O peccado orlginal

Pelo peccado, o primeiro homem não se
prej udicou só a si rnãsmo, mas a toao
a g.nero humano por elle representado. À õufpã
de Adão passou para todoj;;-ú;-ã"r,
sorte
qug todos nascemos como peccadoràs.de
peco
cado original consiste, pois, em nascermos
sem
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.a graça santificante, que devia sêr
ranç4, segtlndo os Planos de Deus'
Àdão é o pae
pottt"rót, incorieu
dencia. O; filhos
ori
herdar ,

cfr. § 9. ""úá

DE}US

nossa hechefe ressua descen-

deixam de
sa Senhora,

humanidade inteira.

3. As consequencias do peccado original

§ 56.

A queda do homern

O peccado originirl
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Luthero confundia o peccado original com a má
A Igreja condemnou tal opinião, porque a má concupiscencia continúa no individuo baptizado, emquanto o peecado original desapparece
com a recepção do santo Baptismo.
Santo Agostinho e Blaise Pascal achavam que a
má concupiscencia é uma prova empirica do peccado original. as desordens da má concupiscencia leva-nos a admittir uma desharmonia moral na Creação, mas dahi não segue, sem mais nem menos, eu€
a causa é o peccado do primeiro homem.
concupiscencia.

4. Pefrado original e

piedadie christã

as consequencias do peccado original influem diversamente na vida de piedade. Entre os christãos
há typos r,etrahidos do mundo e typos que vivem no
mundo para bom exemplo do proximo (cfr. s 86).
Themas: 1. apreciar o principio pedagogico de
no eitáoo em
que saem das mãos do Autor do mundo, Nas mãos
dos homens, tudo degenera" (Emil l, 1).
2. são a Igreja e o Estado consequ,encias do peccado original? (cfr. S. Thom. Sumrna t, ([. 96, a. 4).
3. Deve-se reprimir a inclinação pessoal no cumprimento do dever ? Póde-se agir por inclinação ?
4. E' a puneza um postulado que deriva das leis
biologicas de h,ereditariedade ?
O II artigo do Credo (... e em Jesus Christo)
ia foi tratado na Christologia e na Soteriologia.
Rousseau: "Todas as cousas são boas

Ltr e

Vida
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O TERCEIRO ARTIGO:
SANTIFICAçÃO E CONSUMMAçÃO

DA
§ 57. A volta das

creathra§ para Deus
Conspecto geral

l. A nossa salvação, segundo os etenro§ designios

de Deus

sabe, desde toda a eternidade, quem
há-de' salvar-se, e quem há-de condeurnar-se.

a) Deu

Os eleitos se salvam, porçlue Deus, por mero
favor, lhes concede as graças Recessarias. De
outro lado , é dogma _que nenhtlhr adulto colrSegue salvar-S€, se não cooperar com a graça
de Deus.
Nenhuma creatura será condemnada Sem
gTave culpa de sua Pqte. O reprobo recebe,
õm vida, as graças que lhe são necessarias para
a salvação. Com ellas podia salvar-se, se tivesse
cooperado.
-

Para nós é um mysterio o motivo por que
oS eleitos cooperam com a graça, e os reprobos lhe fazem resistencia.
O facto da predestinação (com previsão dos meri-

ritosl deve incütir-nos giande consolaç4o e confianDeus para
Çâ, porque nos revela o eterno amor depOriS-sO
me
Comnosco : "COm eterno amor te amei,
te attrahi a mim" (Jer. 31, 3)'
do mundo Pode Perturbar os Plaeito de nossã salv ação : "E eu lhes
e ellas (as minhas ovelhas) jamais
ninguern as arrebatará da minha

mão" (Jo. 10, 28 ) .
Não é conhecido o nulnero dos predestinados,
nem- importa sabê-lo, Forque -é uma questão ociosa
para a iiaa de fé e de piedade.
b) Sem especial revelação de Deus, ninguem
pode saber, sê pertence ao numero dos -qlgàestinados (Conc. Trid.; cfr. Denz.-Bannw. 865) '
_

§ 5?.,.{" volta dgs creatunas para

Deus

Conspecto geral

g11

Todas as Re]igi-ões procuram, todavia, os indicios de prede§tinação.
alvi-

"31:
zas )
como signar de predestir;çâ'o, Tlir'.1XTrH.;f T":3;:
solo qqe q peccãdor sente na - certeáa de receber
a

graça de Deus.
o catholicismo nãg menos preza, como
signa,es de
'.ucepção
predestinação, at alegria.
dos
-e.púituãi-'*
sacramentós, a confúmidáãã- nas tribulações,
a per!
-

'c.

estinação,

o

eatho_

dos Mandamentos
conselho de Thornaneceres fiel e zeloso em
neroso em recompensá-rrrl ??ir,?tH: àTi,r[à",,'
2g;:
Themas : L. o capitalismo, um fruto
do calvi-

nislno.

2. Em. que sentido se renovam -- calvinismo
-J
idéas judaicàs sobre ã R;,i;*içaot no
2. como Deus, no passado, operou a nos'a

t._
uunos

as

salvação

â sua imagem, e incu_

o de fe[icidade, que
no proprio Deus. bôú.
nos
d; G. voz dao dà si pel ^ l;ui
tellige-ncil e pela_
consciencia. pela vontade de Deus, todas as creaturas devem coope_
rar para a nossa salvação.
b) Em Jesus christo temos o Redemptor
promettido e enviado por Deus- pefã
sua paixão e Morte, Jesus christo s*tiíi",
nossos
[ãro,
qgccqqos,_. ê r-e§uperou-nos a graça santiflcante.
Cfr. §§ 12 e 18.
esej

]4*
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Dep.ois cla Ascensão de Jesus christo, Detts
nos .rrrroú o Espirito Santo, Par?- nos conferir,
p;io ministerio ãa Igrej a, o perqi.o dos peccaãos e restitr ir-nos a graça santificante'
3. Como Deus, nO presente' oPera a nossa salvação

Deus dispõe e dirige todas as cousas, de
.,[!i;;
molde que sej"eam, âo mesmo tempo'-para a sua
para a nossa salvação. Na vida
§toria
humaná não existe "obra do acaso", porque nada acontece sem a vontade ou permissão de
Deus.

Em geral, a Divina Providencia influe em
nós por meio de
Ãl inspirações directas no fundo da alma;
bi r"rrtificâção mediante a Igrej a e os santos Sacramentos;
c) direcção da parte de paes e educadores,
como represéntantes de Deus;
d) designios especiaes da Providencia. (vida
breve ,olt lõnga, sdr.rde e enfermidade, riqu eza'
e penuria, etc.).
Themas : 1. A cognição de Deus, uma disposição

innata da alma humana'
2. Os Anios e os homens são co-autores de minha
eterna salvação.
3. A indifferença para cgm as creaturas Iros "ExercicioJ Espirituaes de Santo Ignacio"'
4. Corno Deus, nO tUtUrO, Operará a nossa salvação
Deus quer a nossa salvação neste muntlo,
e, na etãrnidade, a nossa bemaventurança' No

os nossos
fím do mundo, Deus transfig-urara
da
felicidade
ãa
p3.rticipar
ítÍoó-a
;
corpos,

ahia. Cfr. §§ 63 e

64.

§ 57.

A volta das creatura,s para Deus

5. A nossa propria

Conspecto geral

ng

cooperação

Sem a nossa propria cooperação, não podernos conseguir a santidade, nem a eterna bemnOSSa COave
o se trata
ope
es, ou de
dã
dec

Luthero e Calvino ensinam que f,)eus opera sózinho a nossa iustifi eação. Pelo peccado original, dizem ,elles, o homern tornou-se incapaz de praticar. o
bem. Por conseguinte, nada póde fazer pela sua pro-

pria

salvação.

def endiarn essa doutrina por
clois motivos:
a) Porque garante a salvação do homem. A vontade humana é fragil. Devendo ccop,erar, o homem.

Os Reformadores

nunca se livraria do medo de sêr condemnado.
a certeza cle salvação em Sua

Mas, conseguiu Luthero
famosa doutrina?

b) porque iorna o homem humilde. I\[as, adrnitndo que So Deus eausa a nossa salvação, . llão har.erá maior rnotivo de solrerba espiritual ? Lel'a a doutrina catholica â soberba de espirito ?
Thema: Por que se oppõe ao eonceito de Deus
a doutrina protestante de iustificação? ( Cfr. § 49 ) .
ti

CAPITULO XII

A doutrina do Espirito Santo,
da santa Igreja e da Communhão dos
Santos
§ 58. O Espirito Santo e a nossa santiÍicação
l. O Espirito Santo, verdadeiro Deus
O Espirito Santo é a terceira Pessoa da Santissima

mooPadreeoFiclo Pae e do Filho.
adreeoFilho (Glopela bocca dos Pro-

Essa Pessoa Divina é reahnente distincta do Pae
e do Filho, dos quaes procede, e aos quees é inteirarnenle . equiparada (cfr. l\{atth. 28, 19; Jo. 14, 16, 26;
16, 13).
2. O Espirito Santo e a lgreia

A Igrej a é o meio geral de salvação, ou
melhor, é a instituição que Christo creou para
nos transmittir os recursos necessarios para a

§ 58.

O Espirito

Santo

ea

nossa santificagão
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salvação eterna. A Igrej a opera a nossa j ustificação pela acção do Espirito Santo, pois é o
Espirito Santo que confere infallibilidade ao
magisterio ecclesiastico; poderes, ao ministerio
sacerdotal; e segurança, ao munus pastoral no
governo dos fieis.
Themas: 1. A festa de Pentecostes, dia da fundação da Igreja.
2. Por que dizemos que o Espirito Santo é a
alma da Igreja?
3. Quaes são os caracteres divinos que a Igreja
d,eve ao Espirito Santo ? ( cfr. I vol. § § 16-23 ) .

3. O Espirtto Santo na alma do justo

a) A alma deve ao Espirito Santo todas
as graças que recebe: a vocação para a fé verdadeirâ, a remissão dos peccados, a filiação divina, as graças necessarias para uma vida de

virtude,aresurreiçãoeavidaeterna.
b) O Espirito Santo habita, com o Pae e o
Filho , a alma do j usto.
.
A distribuição de graças e a presença pessoal de
Deus na aEqa são geralmente attribuidas ao Espirito Santo. Na realidade, operam em nós as tres Pôssoas Divinas. Como o homem só póde operar em virtude de sua natureza humana, assim Deus so póde
aetuar sobre as creaturas por meio de sua natureza
divina. Ora, a natureza divina é uma e indivisivel.
Por isso ê eu€, na Sag
tos são
cham.ados, ora templos
do Espirito Santo ( I Cor. 3,
Christo
(
habita nellas Gal. 2,
as tres
Pessoas Divinas descem
ZB ss. ).
C

p
o

p
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mente, um genero especial de peceado, mas indica
o estado de cegueira e obstinação, que costuma sêr

a fatal consequencia da
e do rancor, etc.

sob,erba,

da avareza, do odio

4. A devoção ao Espirito Santo

a) Invocae o Espirito Santo ! A Igrej a invoca a assistencia do Espirito Santo antes de
qualquer acto de maior importancia: sagrações, ordenações, bençams (munus sacerdotal) ;
definições dogmaticas, sermões, retiros espirituaes (munus doutrinal) ; occupação cle cargos
ecclesiasticos (munus pastoral).
Devemos tambem nós invocá-lo antes de recebermos os santos Sacramentos (exame de
consciencia, Communhão), antes do estudo e de
actos importantes, principalmente na escolha
da vocação (matrimonio, sacerdocio, vida religiosa), etc.
b) Evitae o peccado mortal ! Devemos lembrar-nos de que pelo Baptismo nos tornámos
templos do Espirito Santo, Que s9 entristece
conl todo peccado mortal (Eph. 4, 40).
"Não sabeis que sois templo de Deus, e que o
Espirito Santo habita em vós ? Se alguem violar o
templo de Deus, será por elle exterminado, Porqqe
santo ê o templo de Dêus, que sois vós" ( I Cor. 3,

16 ss.).
Thema: Maneiras de andar na presença de Deus :
pensar em Deus, que está ern torno de n-os! no Esnós; em Jesus Christo, 'Fr€iirito Santo, gue eÉta em santo
Anio da Guarda, êtc.
Sente na Eucliaristia; no

5. A liturgia no te'mpo de Pentecostes
Jesus Christo glorificado apresenta-se-nos como a
vida de nossa almá, pela misão do seu Espirito, gue
é o Espirito Santo. A Missa de Pentecostes exprime
grande regozijo, porque o Espirito de Deus eneheu

§ 59.

A Igreja e a nossa santificação
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g globo terrestre, e sutrD_Iica ao mesmo tempo que o
Espirito _ santo desça sóbre as creaturas que âinda
não receberam a luz de sua graça.
Sendo a festa de pentecostes dia de Baptismo
Flra adultos, a oitava d,e Pentecostes tem estructura

identica â semana de pas

A,s domingas_ depois de Fentecostes allud em, de
aos b,eneficioÀ da Redempçãã, para que os
fieis fujam. do_ espirito
; óejâm
cada vez
-p_ela rundano,'Jesus
"

l^gr-s.'_

mais santificados

fim do anno ( desàe a
a ansia corn que a Igreja

celestial.

Chriiil.^ pLio
XÍÍfu).- tranrpri*.
a vinda ao- Éôõ;"

Nas bellas. artes,- a _pombinha é

o symbolo do Espombinha com o ramo de oliveira é
o symbolo da alma que entra na mansão celestial.

pirito santo.

A

-

§ 59. A lgreja e a nossa santificação
Do I volume convém repetir: A fundação divi_
rla e a organi1aç.qg _dq Igrejá (ss l_4),
a missão-a,
Igreja, ,ern geral (s§
5-6).-Aq.ri tiátarerío, ,l; ffi;ção
rla Igreja na obra cle nossa santiiü;àá;:-"
l. Necessidade da lgreja para a nossa santificação
Jesus Christo fundou uma Igrej a, afim de
por ella santificar todos os homõrs, e conduzierna. Dahi segue que
andonar o vefdadeiro

gue nos foi prégado
a).
I{unca existiu christianismo sem Igreja, pois foi
Christ! Quem instituiu os d,oze Afi;tofãrl'
quem lhes
conferiu os poderes divinos. Foi- Íã;fi"'cÉ.i;6
q";

J. P. JI'NGLAS -
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reja'
a São Pedro
PoIvol'
tanto, a§ columnas-me
uma
raz
§ § 2-3 ) . Por essa
stauiõr*, mais perfeita d
uma
ração da primitiva christant
,
,
,pãtirtiã ã. Christo, pela negação da Igreja por elle

delegou

O Collegio Apostolico

fundada.

concentra, em si me§pois é- o meio orfinalidade,
ultima
ma, a sua
clinario pelo qual a humanidade deve -chegar
ao conhôcimenio de Deus e de Jesus Christo'
preconceito affirmar - que a Igre-ja se ^põe,
E' um -br-tt.itr,
entre Chrisio e a alma' Se a
como uma
id;i, ;tá .rrt.. Christo e a alma, é porque Christo
Deus
,ãur*o ali a collocou como traço de união entre
g ;- humarriaááó, A Igreia nos communica as verdaá.r il; i.rür Christõ prégou neste mundo (munus
em
doutrinal), e educa-nos de modo gue vivamos(muSacramenlos
i"tíú" união com Deus, pelos santos
nus pastoral). Os compfomissos qug o christão assuface da Igreia, sao u nicamente tomados em re,"ã -i*-r--b.ri.
õ iacerdote que baptiza, nunca liga
iãõaí
o baptizan do it sua propria pessoa' mas une-o com
Deusl com Jesus Chiisto e com a Igreja'

A Igrej a visivel não

2. O ministerio da lgreia em a nossa santilicaÉo
Jesus christo instituiu o munus sacerdotal,
r a santificação da humanidade,
dos pecacdos q Pela communicasobrenatural (Sacramentos e saJesus christo é, summo-sacerdote invisivel.'
Pelo ministerio do sacerdote visivel, tomado
dentre os homens, Jesus christo nos communica:
ãl os sántos sacramentos para a nossa santiíícaçao; Í) bençams e favôres espirituaes (!'cramentaã3 ; inàulgencias) ; c) o Éanto sacrifi-

d

§ 50.

â Igreia e a nosse santificação
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cio da Missa, Rossa reconciliação com o
celestial.

o

Pae

magisterio ecclesiastico (muuus doutri-

nal) muito contribue para a nossa santificação. Seu fito é incentivar a fé, na vida christã.

Pelas definições e_cclesiasticas, o Magisterio protege o deposito da fé contra erros e adultêriâ,verdades dogmaticas,

fâ"r'Hil"uà.ffi:

fé sobrenatural. Illuminado pela _fé, o homem toma a palavra de
Deus como directriz de todos os seus pensamentos, palavras e obras.
o mulus pasloral (regime ecclesiastico) so
pode influir extrinsecameúte em nossa santifi-

3. Religlão praüca, poatulado da lgreia

reja induz,
suas

_

indireota-

paixões, porque

eios da graça ( Saciada christandade (the-

I
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b) A Igreja e a consciencia individual. A
Igrej a a ninguem dispensa de seguir os dictames da propria consciencia. A todos os homens
deve applicar-se o principio de São Paulo: "Tudo o que- não procede da fé (convicção pessoal),
é peccado" (Rorn. 14, 23).
Em materia de consciencia, existe cntrc ciltholicos e acatholicos a seguinte differença:
O catholico sabe, ou devia saber, eüe em
assulnptos da salvação, a opinião individual pode, muitas vezes, desviar-se da verdade. A tiistoria das religiões naturaes (não reveladas)
mostra-lhe a que ponto chegam, em materia de
religião, as enredadas opiniões humanas. De outro lado, o catholico tambem sabe que a fé é
um caminho seguro para Deus; sabe -ainda que
a Igr:ej a é o orgam escolhido por Deus, pára
proclamar e defender o thesoúro da RevelaÇio, Levado por essa consideração, o catholico
obriga-se , em consciencia, a se§uir as normas
q-ue lhe_ traça a santa Igrej a, como plenipotenciaria de Deus. Quem não acreditt nesse caracter divino da Igrej a, não pode considerar-se
catholico.
E' errado dizer eu€, cbedecen do â Igreja, o catholico deixa de seguil a propria eonscieÀciã. 'A submissão para com a Igreja nãô abafa, de maneira alguma, _ a consciencia individual, pois a Igreja educa
os catholicos a serem muito fieis- á sua piopria consciencia.

g) A Igreja e a liberdade. O espirito ecclesiastico e o espirito de liberdade não são cousas incompativeis. Pelo contrario, a Igrej a faz
o homem gosar da verdadeira liberdadõ dé espirito. Pela luz de sua doutrina e pela virtuãe
da graça sobrenatural, a Igrej a livia o homem
de suas paixões, erros e preconceitos.

§ 59.
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Pelos seus llostulados, a Igrej a restritrs€,
de certo rnodo, a liberdade do individuo. Mas,
a legitima liberdade não consiste em poder
optar pelo peccado, mas em decidir-se, livremente, f)ela verdade e pela virtude. Torna-se
um escravo o homem {u€, obcecado pelas paixões ou illudiclo por outrem, abraça voluntariarnente o erro e o peccado.
O catholico ideal não é aquelle que se submette
ás leis da Igrej a só por termor servil, mas aquelle
que as toma como base de sua vida, porque na yoz
da Igreja reconhece a yoz de Deus e de Christo Re-

demptor.

Thema : As tres clesses cle catholicos : a) os que
estão ern cloce possessão da té e consideram a Igrej a

como mãe carinhosa; b ) os que lutam para não perder a fé, e na Igreja procuram asylo e refugio; c) os
eue , pela força cla fé, trabalham coino membros
do corpo mystico de Chris;to (Acção Catholica).

4, A lgreja nas bellas artes
Os animaes symbolicos, em columnas e portaes
de estylo rolnano, significarn que o mun do está cheio
de perigos, mas que a Igreja nos defende dc todo o

mal. llessas esculpturas ol'narnentaes vêern-se leões com
victimas humanas entre as presas (cfr. Psalmo 21, 22),
cães assanhados ( cfr. Psalmo 27, 27 ) , arqueiros em
forma de centauros ( cfr. Psalmo 10, 3 ; os peccadores

armam ciladas contra os justos ) , o javali que destroe
a vinha ( cfr. Psalmo 79, 14) , rnonstruosas serpentes
que tapam os onvidos com a ponta da cauda ( cfr.
Psalmo 57, 5; symbolo dos peccadones obstinados).
Vêem-se tambem allegorias da victoria da Igreja:

Christo calca aos pés os dragões por elle vencidos
(cfr. Psalmo 90, 13): serpentes (emblema do peccado ) , aspides ,e basiliscos ( ernblemas da morte ) , leões
( emblema do antichristo) e monstros ( emblema do
demonio ) . Em lapides mortuarias, encontram-se representações, com allusão â victoria dos justos, que
morreram na paz de Christo.
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A mais insinuante allegoria da Igreja Catholica,
no-la deu Savonarola no "Triumpho da Cruz" : Jesus
Christo está num carro triumphal que ê puxado pelos
Apostolos. Adeante vão os Patriarchas e Prophetas,
atraz seguem os Martyres e os Doutores da Igreja.

§ 60. A Communhão dos Santos
e a nos§a §antiticação
Do primeiro volum,e, convém repetir: § 25. A Communhão dos Santos. Aqui trataremos de sua importan-

cia para a nossa santificação.

1.

Noção

A' Communhão dos Santos pertencem os
fieis christãos aqui na terra, os Santos no céo e
as almas bemditas no purgatorio (Igrej a militante, Igrej a triumphante, Igrej a padecente) .
Chamam-se Santos os rnembros dessa triplice
Communhão, porque todos são chamados para
uma vida santa, porque todos foram santificaclos pelo Baptismo de agua ou de desej o, e porque muitos j á conseguiram a consummação da
santidade no Paraiso celestial.
Jesus Christo é a cab€Çâ, nos somos os membros.
A communicação de graças se realiza da cabeça para
os membros, e dentre os membros uns aos outros.
Essa virtude de merecer para si e para outros ( sêr
medianeiro de graças ) chama-se "sacerdocio dos f ieis" '
( cfr. I Petr. 2, I ) .
O Baptismo nos encorpora na Communhão dos
Santos, e nos confere o "sacerdocio real". Naturalrnente, o sacerdocio dos fieis não se iguala ao sâoerdocio jerarchico, nem causa alguma de suas obri
gações e attribuições.
Os fieis christãos aqui na terra participam,
não só das orações liturgicas da Igrej a, mas tambem de todas as orações e boas obras que por
elles são f eitas cxpressameltte.

§ 60.4 communhão dos santos

ea

nossa, santificação
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Aos santos compete veneração e invocação.
De sua parte, elles nos auxiliam com a sua intercessão j unto ao throno de Deus.
Ás almas do
por meio
de- orações, boas
ã principalmente pelo sa
sa.
2. sua importancia para a nossa sanüficação

como Jesus christo, todos os seus membros
mysticos possuem: a) o poder de intercessão;
b) o poder da satisfacção vicaria. pelas rrossas boas obras, podemos alcançar de Deus muitas graças, não só para nós, mas tambem para
o proximo. os sacrificios que fazemos pelo
xirno (sacrificios vicarios) não teenn .?f.itob"oirfallivel; só teem valor de intercessão.
Na verdade, é uma grande consolação que nos
leia applicado o bem que outros faz,em como memblos da Igreia. Dest'arte, a nossa vida religiosa é nútrida pela piedade de pessoas que não cónhecemos,
e que não nos conhec,em pessoalmente. o effeito a.
nossas boas obras póde assim abranger lugares longin,quos e tempos futuros (thesouro dã Igreía).
a vida dos santos é um exemplo para a nossa
alma. os santos podem orientar-nõs rrà vida ..;iritual e temporal. Na vida dos santos, revelam-se

mysterios da Divina Providencia, que nos devem

solar nas lutas e difficuldades. N; vida dos Santos
"onbrilha o principio de solidarismo christão, que
nos
faz lembrar que somos parte de um toaà, membros
de uma grand,e familia iobrenatural.
Themas: 1. A communhão dos santos, factor do
optimismo christão.
2. A comrnunhão dos santos, base da solidariedade ohristã.
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3. As obrigações que no§ impõe a Conrmunhão dos
(Acção Catholica)
.

DDUS

Santos

A Communhão dos santos obriga-nos: a) a
rezar pelos outros; b) a praticar obras de misericotaia espiritual e corporal; c) a edificar

o proximo pêlo nosso bom exemplo.
O cumprimento desses deveres chama-se,

moclernamente, "Acção Catholica".
d.o proximo tem sido decantada em
A caridade
toneài Oitr,vrambos (philanthropia, humanitarismo,
cãrrdade tãiáa' etc' )' Ô.Srlil'râtJ:-irr:Í,'r?.ii;luâ*S
a miseria do mundo. E' uma
original. O sentimentalismo tor-

e

improf icua.

A verdadeira caridade deve começar lros circulos mais intimos, conforme o conselho de São Paulo
(Í Epist. c. 13). A caridade deve tam;ú õórinthios
-*r,rifestar-se
na con]prehensão dos males e fra[é",
circutnstancias, o cgnãúõrri tio proximo. Em muitas
f'orto morri é tão n,ecessario como o auxilio material.
Nunca conseguiremos edificar o proximo, Se fizermos ostentaçãõ de nossas virtudes. O lneio mais
e
áf.ti"o, de edificar o proximo está na sinceridade
de uma boa vida christã. Quem assim
-io.,r"-t.
"ât,r.alidade
um pharol L um apoio para muitas
;;;;;A;,
pessoas fracas, timidas e vacillantes'
Themas: 1. Em que consiste a "Acçáo Catholica"?
Em que t.tt"t o p-óde sêr organizada em minha paioót iã2 .* m,eu Municipio? em meu Estado?
2. Especificar o intimo connexo entre CommunhãJ dos Santos e "Acção Catholica"'
aprender d.a p_alavra de Nietzsche : "Não
3. Que
-rõío
Redempçao, cúeuanto tiverdes ascreio na
pecto de irredimidos".

A

CAPITULO XIII '
doutrina da justificaçáo

§ 61. Da graça actual
Chama-se graça todo auxilio que Deus nos outorga para a eterna salvação, principalmente a invisivél Cooperação de Deus em nossas almas. A graça
divide-se em : a) graça actual; b ) graça habitual ou
santificante ( filiação divina).

1.

Noção

Pela graça actual, Deus nos illumina a intelligencia e nos move a vontade, para praticarmos o bem e evitarmos o mal. Deus desperta em nós bons pensamentos e salutares resoluções (graça actual preveniente), e aj udanos a pô-los em execução (graça actual cooperante ou concomitante).
O concurso de Deus, na graça actual, é comparado com a força de persuasão que p les, mestres e
amigos usam com filhos, discipulos e companheiros.
Compara-se, tambem, com o auxilio que a mãe concede á, creança que tenta os primeiros assos.
Deus desperta, em nós, sentimentos d,e temor,
perança, contrição, alegria, confiança, etc.

es-

2. Necessidade

A graça actual nos é indispensavel, porque
sem ella nada podemos fazer em beneficio de
nossa salvação. O peccador precisa da graça
actual, para alcançar a justificação. O justo
precisa da graça actual,, para fazer boas obras
e evitar o peccado (cfr. Jo. 15, 1-8).
A somma de todas as graças que o homem recebe durante a vida, para fugir do peccado e alLuz e Vida

16
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cançar. _uma Êoa mort,e, chama-se graça da perseverança ( donum perseverantiae). Chama-sê, tambêm, grâ-

ça da perseverança a graça de rnorrer na amizãde
de Deus, ainda que a pessoa se tenha convertido no
leito da morte. Diariamente devernos pedir a graça
da perseverança final (Ave-l[âria )
Erroneas- são todas as variantes do naturalismo
(judaisro, pelagianismo, deismo), porque suppõem qu,e
o homem pode salvar-se por suas pioprial- virtudes
naturaes, sem peculiar auxilio de Deus. t\Ias, é, sabido
que não existe "auto-redempção". Condemnavel é,
tqpb€ffi, o semi-pelagianismo. Ensina eu€, na justificação, o homem deve dar o primenr-o passo, - in.

dependente da grâça divina.

Não há duvida nenhuma que o homem, com as
o bem ( ethica natural). I\{as, é certo eu€, com actos meramente naturaes, não se pode alcançar a graça sobrenatural,
nem a bemav,enturança eterna. A graça é uma livre
dadiva do amor de Deus. Deus quer a salvação de
todos os homens, a graça não será negada a quem
se volver sinceramente a Deus. Se a graça de Deus
captiva, mu_itas vezes, individuos relutante§, que força
não terá sobre os que procuram a Deus de todo o côração ! A todos que lutam pela acquisição ou conservação da fé, recommenda Newman, sigám fielmente
a yoz da consciencia: Quem ama a luz, chegará â
luz verdadeira ( cfr. Jo. 3, 19 ss. ) .
suas forças naturaes, pode praticar

_

3. Medida
Deus concede a todos os homens as graças
sufficientes, para conseguirem a eterna - bemaventurança. E' o corollario que segue da verdade fundamental : " (Deus) quer que todos os
homens se salvem e cheguem ao conhecimento
da verdade" (I Tim. 2, 4).
Todos os homens não recebem igual medida de graças, como tambem não são iguaes os
dons de natur eza. Quem aproveita bem as graças recebidas, é contemplado com maiores favores de Deus.

§ 61.

Da graça actual
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4. Oraça e livre arbitrio
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: "triis que estou a porta, e bato. s'e
enalguem ouvir a minha Yoz e me abrir a porta,
(Apoc'

nossa liberdade

trãrei nelle, e cearei com elle, e elle commigo"

3,

20).

Na doutrina da Tradição não há discrepancia

guma. São Bernardo
raphim de seis asas

al-

cobre a face; com
ergue o vôo. As asas são
que aligeiram as f aculdade
deve cooperar espontaneamente com a graça de Deus'
vôa o
E' o qu,e symboirr^^ as duas asas com que
conossa
sem
creou
que
nolSeraphlm. Aquelle
operãção, não nos quel iustif icar sem à nossa coop.taçao ( Santo Agostinho )'
Não
A doutrina catholica evita dois extremos'
conserva
mas
questão,
da
no
o
arbitrariamente
eorta
a integridade do mYsterio :
juntamente. O acto de vir
de Deus, nem acto exclus
que o homem Pratica, ê
homem ao mesmo tempo. o homem opera com inteira
liberdade, embora dependa de Deus como creatura:
,.Sem mim nada podeis fazer,' (Jo. 15, 5).
o mysterio do concurso clivino (livre arbitrio e
graça de Deus) manif esta-se de varios modos no ina idadividuo (conforme o caracter e temperamento'
geral'
em
são,
moços
Os
de e as .áíaições de vida).
pala
conquistar
acção,
de
liberdade
activistas;-il;;.1n
de suas
o mundo pâr" Deus. Os velhos iâ desconfiam
com a graça divina e com os designios
contam
forças,
'providencia. os ,'iuper-homens" christáos conseda
entr,e a graça de Deus e
ho trabalhado mais do que'
, quer dizer, náo eu, mas
(I-Cor. 15, 10). "Tudo Posrta" (Phit. 4, 13)'
i

§ 62.
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§ 62. A filiação divina
(graça santificante)
1.

A preparação para a graça

santificante

A conversão do peccador começa com a
graça actual preveniente. Depois que Deus lhe
toca o cor|Ção, deve o peccador preparar-se,
corn o auxilio de outras graças actuães (graças
concomitantgr),_ para a digna recepção d; Éaptismo, ou da confissão, se j á é baptizado.
os actos gue o adulto dêve praticar na re9epção do Baptismo, são a fé, a êsperança, contrição . e -bq* proposito, como sigiaes cia caridade incipie_nte.
No Sacramento-da Confissão,
exig_e-se ainda a accusação dos peccados, âcorn
panhada com a inlenção de reparar o que fôr
necessario (restituição, indemnização, re^tractaçã.9, et9.,_ qua.ntg. póssivel). Pela côntrição perfeita
pode o individuo recuperar a gra[a airtes
da recepção do Sacramento (cfr. s 25, iy.
os Padres do concilio de Trento declararam, expressamente, que não gueria_m f.azer a psycholosiâ da
conv_ersão, porque a _operação da graçâ íaria á. indivi4ro para individuo. Muitas vezes, o peccadôr
se atemoriza com os juizos d,e Deus; outras vezes, ê
empolga4o por uma verdadeira .,síudade', do- ãéo;
pess'oas há que se eompungem co o bom exemplo
de almas innocent,es e fervõrosas, c.
o cónóilio
de Trento só nomeia os actos maís esseneiaes ã, íãrdadeira conversão.'
o protestantismo affere todas as conversões pela
mesma craveira. Primeiro apparecem os tormentos
da consciencia ( errores conscientiae), d.spãrüãã,
pela audição _ da palavra de Deus. RóconÉõõã"âo-i.
peccador, o homem vê em D,eus o Jaiz irr.ioiãvãi,
que ameaça com a condemnação ao inferno.
dá-se uma
_Quando o medo de Deus chega ao aug.e,
"presâçai--ã;

Irudanç.a

no animo do- peccadór. Na

Evangelho, ouve o peccadoi eue, por amor dõ

cÉisü,
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lhe estão remittidos todos os peccados. A tristeza ces de jubilo : "Eis que estão vente e o demonio. Tudo é obra de
sorte que nada mais nos resta
os peccados, nem afugentar o
a morte" ( Luthero, aP. D'enifle,
777).

I\[uitas seitas exacerbam a theoria de Luthero, de
rivel. Nos "camp-meetings" dos me-s,e dia e noite os horrores do instar-se a graça llos ouvintes, por es-

uma
thodi
ferno
pasm

e clamores de Penitencia'
Thema: Qual é a psychologia das missões populares e dos retiros esPirituaes ?
2. A

regefleração

5, 2).
A expressão "filho de Deus" não indica sómente
ho a" Deus para comnosco, nlas tq*lem a.nossa
o
""iit
na rida de Deus (cfr. I Petr. 1,23;
particinação

po de

Christo.

I
§ 62.

A filiação divina (graça santificante)

A maior prerogativa para o hcmem é sêr participante da natureza .divina (cfr. II Petr. 7, 4) : i'Assim
como o meu Pq. que vive, me enviou, e eu vivo pelo
Pae, assim tambem viverá por rnirn, quem me tomar
por alimento" (Jo. 6, 5 28 ) .
Thema: Qual é a differença no effeito clo
ptismo e da Confissão ? ( cfr. § 27) .

3. A

conservação

Ba-

da graça saniiilcante

Perde-se a graça santificante por qualquer
peccado mortal. Incredulidade não é o unico
peccado grave que existe (Reformadores do sec.
4vI). - Recupera-se a graça santificante pelo
Sacramento da Penitencia ou pela contrição -p..feita. Augmenta-se a graça santificante pela
pratica de boas obras e pela recepção dos santos Sacramentos (Sacramentos dos vivos).
Estas questõ,es dogmaticas foram definidas, pelo
Concilio Tridentino, contra as innol,ações clos Róformadores do seculo xVI. Luthero dizia qlre a filiação
divina só se perd,e com o peccado de incredulidade.
A Sagrada Escriptura, porérn, nome! a ain da outros
peccados que privam da filiação divina: "hlão vos
,enganeis: Nem os impuros, nem os idolatras, nem
os adulteros, nem os effeminados, nenr os soclomitas,
nem os ladrões possuirão o reino de DeLrs" ( I Cor.
5, g-10 ) .
Aqui neste mundo nunca apreciai'emos, clevidamente, a nossa riqueza espiritual. Irtra eternidade é
que havemos de reconhecer a immeísa liberaiiclade
de Deus para comnosco.
Nas lutas da vida presente, São prrulo nos dirige
as palavras anirnadoras : " (Felo Baptismo ) vós estaés
mortos, mas a vossa vida está com Christo escondida em Deus" (Col. B, B). "euando arJirarecer Christo,
que é a vossa vida, tambenr vos ariparecereis com
elle na gloria da eternidade" ( s. Aug., serrno 96, 4 ) ,

232

J. P. JUNGLAS

DEUS

§ 63. A vida nova do homem iustilicado
l. A possibilidade da vida nova
Pela j ustificação recebe o homem forças
para uma vida sobrenatural da alma. A vida
nova comprehende: a) a extirpação do peccado, com as suas causas e consequencias; b) a
pratica do bem e da virtude. A norma da vida
christã é, a vontade de Deus. Seu modelo é Jesus Christo.
A Sagrada Escriptura deser,eve a vida nova dos

christãos como uma destruição do l'elho homem e uma

investidura do novo (Eph. 4, 22 ss.), como uma fuga

das obras das trevas, e como uma vida immergida em
luz ( Rom. 13, 11 ss.) . As Epistolas dos Apostolos estão cheias de descripções da vida nova.

A vida nova se manifesta progressirram,ente. O
é vencido aos poucos. Com a justificação
desapparece o peccado, mas permanece ain da a sua
raiz, que é a má concupiscencia; resta ainda a Sua
consequencia, eue é a fraqueza na pratica da vir-

peccado

tude; ficam ainda aS suas penas temporaes, que devem sêr expiadas pela penitencia e pela pratica de
boas obras. Jesus Christo ê o m,edico de nossa alma
(Marc. 2, t7\; sua graça, nossa medicina (cfr. § 2l);
Sua victoria eontra o peecado, a saude de nossa alma. Omnimoda perfeição não é possivel neste mundo. Só na eternidade é que §eremos confirmados na
graça de Deus. E' dogma gg,e, sem especial graça de
Deus, não podemcs passar a vida inteira, sem commetter faltas veniaes.
A pratica da virtude admitte varios graus. O homem pode praticar a virtude por medo do eastigo,
it semãlhança do eseravo; por amor da reeompensa,
(salario), cômo o iornaleiro; por amor e respeito a
Deus, como um filho carinhoso. Servir a Deus por
medo ou interesse, pode sêr menos perf eito, mas não
ê nenhum p,eccado.

_F

§ 63.

A vida nova do homem justificado

2. A nocessidade da vida nova
o homem tem a obrigação de evitar o peccado e praticar boas obras. Jesus Christo de-

clarou: "Toda arvore que não dá bom fruto,
será cortada e lançada no fogo" (Matth. z, 19) .
Essa obrigação _se impõe pelõ facto de que um
dia seremos j ulgados segundo as nossas^ obras.
Antes de tudo devemos observar os Mandamentos da lei de Deus e da Igrej a.
-q protestantisrno actual admitte novamente a necessidade das boas obras. Luthero ensinava que só a
f é, sem a pratica de boas obras, é suffici.ái" pá.*
j_ustificar o hornem. Assim interpretava a passagem
de são Paulo: "Estamos convenôidos cle qúe o "úomem é_ justificado pela fé, sern as obras^ da Lei,,
(Bonl 3, 28 ). Mas, po. "obras da Lei'i ,rao entendia
são Paulo as nossas boas obras, mas as obrai -aá lài
judaica, como as interpretavarn os phariseus, que davam caracter gllisrtorio ás suas interpretações ( cfr.
Matth. 23, 4, 23-28 ) . A rnentalidade juãaiea estabelecia, para as obras da L_ei, um direito de recompensa,
como se d-a parte de Deus houvesse estricta obrigação cle justiça_ (presumpção pharisaica; cfr. c pnãr:i,iú
no Templo, Lrg. 18, g-lq: São pauio que.ia frisar
qge as obras do Antigo Testamento, sem a mediaç-ão de Christo, nada podiam contribuir para a justificação do homem. Além disso, queria dir*. qh. ultirna causa de nossa justificaçãó é a fé .- Jôiuuu
Christo. o catholico não ignorà que de Deus ..ãubernos a virtude e a capacidáde de praticar o bem e a
virtude: Nossas boas obras são um fruto da sràçà ãivina ( cfr. infra n. 3 ) .
são Paulo nunca separou a fé das obras da fé.
Fxigia sempre a efficacia da fé pela caridade ( Gai.
6), p.ela observancia dos Mandam^entos (I cor.-7,' 19)
L
uma fé que transpuzesse montanhas, cle nada r,ál.iio
sem a caridade (I Cor. 18, I ss. ) .
uma cousa é exaeta : nós todos vivemos da graça
de Deus. considerada a imp,erfeição de nossas "noàs
obras, a nossa virtude (iustifia Iegis) compara-se com
um panno eneardido. Todos os dias temos precisão
de implorar a misericordia divina. porisuo é -qúã-rà-

a
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(Matth.

6,

l2). De outro lado, não devemos ,enterrar o talento
da graça santificante, com o f.ez o servo preguiçoso
(Matth. 25, 14 ss.).

3. A alma da vida nova
As boas obras adquirem o seu valor pela

graça santificante, ou melhor, pela união da
ilma com Jesus Christo: "Eu sou a videira, e
r,ós sois oS ramos. QUem permanece em mim,
e eu nelle, esse dará muito fruto, porque sem
mim nada podeis fazef' (Jo. 15, 5).
Dahi segue que o peccador não pode _ praticar
o céo. As boas obras do peccaobras meritoiias úara
clor servem para lhe aicanç.ar a graça da conversão,
Íl remissão de penas tenrporaes, graças e favores para
a vida presente.
A união com Christo pela graça santifieante dáenthusiasmo e bersistencia na -pratica -da
nos força,
"
virtude. Pela união Com Christo, não sentimos a Lei
de Deus como um itlgo doloroso, mas como uma garantia de nossa liberdade: "Yós não recebestes o espirito de escravidão, para -estardes no\']'amente com
iemor, mas recebestes õ espirito de Íiliaçêo a-Êogliva,
r"ãrôe do qual podemos exõlamar : Abba, Pae !" (Rom.
g, 15).

Na prompta acceitação
bcrdade do christão. Esse e
com toda a p
conquistado
-

úh- icleal que não se a
na terra.
é

e a live ser
vezes'

,

aqui

4. O valor da vida nova para a eternidade
As boas obras serão recompensadas. Deus
sar-nos e d
da do seu e
prometteu
o goso da e

turança.

)

§ 64.

A

Btaça

e

a

Escriptura nos
com Lpratlca d
10; I Petr. 2, 2;
to da caridade, c

cari-

(Eph.
. Ola,
a gra-

A eterna bemaventurança é uma graça, ou um
dom gratuito, para quem morr,e immediatámente depois do Baptismo; para os demais christãos, é uma
recompensa da fiel cooperação corn a graça divina.
A Sagrada Escriptura nos promette a vida eterna
como recompensa, como corôa, como premio da luta,
etc. (efr. Matth. 5, 6 ss.; I Tim. 4, B). Rejeitando a
idéa de recomp,ensa, o protestantismo rouba aos christãos um valioso estimulo: o desejo da Patria celestial.
Thema: Consiste a vida christã só em rez,ar, iejuar e dar esmolas? ou no prineipio estoico: Ábstine
et sústine ! ou na maxima d,e São Bento de Nursia:
Ora et labora ?

Agraçae anatweza
1. A mutua relação entre a graça e a natarcza
a) os Reformadores do seculo xvl affirmavam
que a natureza humana ficou radicalmente corrom§

64.
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c) A respeito da natureza humana, os Reformadores são extremamente pessimistas, ao passo que oS
racionalistas Se entregam a um optimismo exaggerado. Evitando os dois extremos, o catholicismo atinou
com a verdade.
O dogma ensina
si, não é peccaminos
que envolve a alma
involuntarias da rná

i

minosas. Apesar da qu,eda, a human
apticlão para a virtude. Falando da

deu
naque
ana

o catholico entende
os Reformadores do seeulo XVI. A
â, enfr,aquecida pelas consequencias -do
al. Dahi- se explica a relutancia clo hobem, e seu pendor para o Peccado. O
combate a natureza como t'al, mas so
os desman dos da concupiscencia. A luta se dirige,
tambêffi, eontra a soberba de espirito, que não r'econhece um Senhor e Deus acima de si, lnas cltle guer
sêr a suprema norma de si mesmo.
De outro lado, o catholicismo combate a f alsa
conoepção da natureza httmana, segundo a qual--o .hornem ãéve sêr educado sem o auxilio da graça divina.
Uma luta sem treguas Se f.az ao naturalismo, que defende a livre expansão de todos os instinetos aniCam de uma Paixão concenmaes,
or amor, homicidio por ciutrada
simPles razáo nos diz que
me ou
as suas Paixões; rl f é exige
o hom
que as submettamos I,ei de Deus. Essa é a verdadeira noção da humanidade.
^
tul'eza humana,

2. A luta entre a graça e a natureza
Conforme ensinam os mestres da vida espiritual,
a luta da graça não ê contra a natureza, mas contra o peccado e suas consequencias.

§0+.Agraçâe anatureza

Quando escriptores asceticos falam de obedecer

cegamente, sem pensar, de obeclecer- como urn cada-

ver, etc.

trata-se de hyperboles estylisticas para
melhor fris,ar a causa de um erro ou peccado. Sem
metaphoras, querem elles dizer simplesmente: Renuncia â soberba, que te faz discutir fatuamente com
Deus, em vez de crêr com humilde submissão de tua
int,elligencia. Acceita, para a tua alma, direcção espiritual. A norma de tu'a vida não seja a tua propria vontade, mas a vontade de Deus que se manifesta pela voz de teus superiores.
Os escriptores espirituaes exigem, tambeffi, que
os nossos talentos sejarn bem aproveitados, para.que
a nossa personalidade.possa desenvolver-se em todos
os sentidos. A verdadeira ascese deve sêr constructora. Por ahi se póde julgar o valor de uma obra ascetica (cfr. § 47, 7, b).
Na vida dos Santos, encontra-se muitas vezes uma
mortificação exorbitante, que não attende ao estado
de saude, qu'e proeura sequiosamente toda a casta
de humilhações, que constrange a natureza nas suas
mais primordiaes exigencias, etc. Hum,anamente fa-

o

E
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rnas-victimas) restabelecem o equilibrio entre a iustiça de Deus e as loucuras de uma geração esquecida
dos seus mais sagrados deveres.
Themas: 1. A Associação das Almas Victimas.
2. O Apostolado da Oração (os tres graus)

3. A

cooperação

da natuteza com a

graça

A tendencia da graça é transformar a natureza
num instrumento nas mãos de Deus, de sorte que a
natureza contribúa, positivamente, para a eterna felicidade do homem. Dahi decorrem os seguintes principios:
a) A natureza deve cooperar efficientemente, logo que fôr tocada pela graça de Deus. Onde faltar
a aptidão natural ou a cooperação da graça, a operação da graça não póde vingar de maneira alguma.
Não havendo, por exemplo, as aptidões necessarias
para uma vocação determinada, a graça como tal não
as suppre. E' preciso que Deus f aça um milagre.
Um mátrimonio contrahido sem a mutua affeição dos
conjuges, não offerece as condições naturaes que a
graça presuppõe em sua operação. Orações sem esforço pessoal ( rezar e não trabalhar) não surtem resuliadó. Toda a luta contra o peccado ê inutil e irrisoria, €ffieuanto não Se evitar a occasião proxima
de peccado.
b ) Deus adapta-se â natureza humana. A graça
não destróe a natureza, mas ennobrece-a e redupliealhe as forças. "DeuS move cada creatura, segundO A
natureza de cada qual" ( S. Thomaz de Aquino ) ' A
operação de Deus ( concurso divino ) não supprime a
tiberdade da alma, mas sana, pela graça' a fraqueza
da vontade humana, e põe-na em condições de praticar o bem, com maior alegria e facilidade (cfr. § 59).
Deus não exige que a intelligencia creia cousas
absurdas. A Revelação completa e aprofunda o conhecimento natural que temos de Deus e de nos mesmos
(cfr. §

33).

rc
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a graça não destroe as paixões humanas, mas
aproveita as nobres paixões da natureza para o seryiço de Deus. A graç_a não suspende, por ex,emplo, o
direito de propriedade, mas regula ,p-.nn, a sua acquisição
I administração segundo as leis de iustiça
e equidade.

Instituições humanas, como matrimonio, familia,
vida social e politica, laços de amizadrc, etc., não são
tle per si infensas â o_peração da g.rçr, porque todas
se baseiam na vontade de Deus. A - g.áç, tem por
missão santificá-las e submettê-las ás tãis d,e Chriito.
c) Pelo facto de dever a natureza cooperar com
graça, explica-se à relativa imperfeição dàs obras di_a
vinas no seio da humanidade. a .oôperação humana
9 sempr,e imperfeita e limitada. Deus não pode .."ãlar-se aos homens, senão por meio de idéâs s
-ãtàphoras humanas ( anthropbmorphismos). Do contrario, não seria comprehendido. ôr dirigentes humanos
da Igreja e até os maiores santos nunca deixarão
de sêr, por natureza, creaturas limitadas e - deficientes,
De outro lado, a cooperação humana cria a im_
mensa variedade da vida religiosa. Cada christão fem
a sua piedade individual (cfr. s 86).

CAPITT]LO XIV
Deus Remunerador
Eschatologia
§ 65. A vida de além-tumulo
1. Os contornos

geraes

A morte é,a p
para a eternidade.
de-se, por assim d
meira começa com
tamente dePois da mo
resurreição ãos mortos e o Juizo universal.
A vida eterna é uma vida individual em
Deus, não é nenhuma fusão com a divindade'
A alma é, a primeira a gosar da vida eterna;
depois da reúrreição, gosará tambem o corpo'
Nt eternidade, viverão tambem os maus, mas
So para soffrer oS castigos que mereceram.
Não sabemos em que lugar fica o céo, ou o - incéo acima
f erno. Os physicos antigos lôcalizavam o
das ,r.r".ttJ;--ó inf erno e o purgatorio, no centro da
lugar exacto,
t,úa. Na ímpossibilidade de saber oestado
de nosióra melhor pata nós reflectir sobre o
sa alma na eternidade.
A morte chama-se "tre

geil, volta Para a casa Pa
mana r€presenta um gran
e a eternidade, um rio ca
mundos. Uma Ponte liga
Zoroastro e lVIahomet tamb
(ponte da decisão) :
pr,ecipitarn-se no a
fogo inextinguivel.

mo uma trav,essia.
em geral, como um Pesar
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As religiões mais rudimentares admittem uma vida
após a rnorte, mas uma vida cheia de soffrimentos :
sombra de existencia, trevas,

primitivas de maior perfeição
de bemaventuranças, mas que
feridos segunclo criterios mora

. 2. Os fundamentos da fé eschatologica
A fé eschatologica dos christãos baseia-s€,

não tanto sobre reflexões philosophicas, mas
na promessa feita por Jesus Christo: "Eu sou

a Resurreição e a Vida. Quem crê em mim, viverá, ainda _ que_ estej a morto" (Jo. 11, 25). A
nossa fé eschatologica firma-se no facto historico da Resurreição de Christo (cfr. I Cor. c. 15).
A eschatologia e a razáo humana:
a) Devemos a Platão a prova da immortalidade

da alma. Platão eruiu-a da intima natureza da alma
a alma não se identifica
com o corpo e a materia. sua verdadeira patria é
o empyr,eo ( reino dos espiritos ) . para lâ se voltará,
porque a alma não perece com o corpo a que está lihumana. sendo um espirito,

gada.

a espiritualidade da alma, cfr. 58, B.
b) A sobrevivencia após a morte se demortstra
pelas aspirações que se aninham na alma humana.
o homem tem um "instincto" de immortalidade. Deus
não deixará definhar essa disposição da alrna humana. Aqui, neste mundo, não sé realizam as mais
Sobre

santas e mais justificadas aspirações do homem. Mui-

o vicio triumpha, a virtude é enxovalhada.
O sentimento de justiça_ exige urna compensação na
eternidade. A alma humãna tende, pãr natureza,
a conhecer a verdade e a praticar a irirtude. eqúi
n,este mundo, toda cognição e toda virtude são ii"perfeitas. A summa perfeição só póde haver na eternidade.
t-as vezes,

'

Lttz e Vida

If*--
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3. O tempo e a eternidade
A vida terrena é uma preparação para a
eternidade. Estão para si, com semente e colheitâ, luta e victoria, trabalho e salario, etc. Com
a rnorte cessa toda a possibilidade de mudar a
nossa sorte. O j usto i á não pode cahir em pe-c
cado (confirrnáção na graça), .o Pgcc_adoT -i á
não pode converter-se de- suas iniquidades (obstinação no mal).
De,renros usar das cousas deste mundo segundo
a vontade de Deus, para não comprometter a nossa
iafváçáã. et creaturas nos devem aplainar o caminho
pà., b.ur ( cfr. Exercicios Espirituaes de Santo Ignacio).

§

A opinião de Origenes sobre a eternidade, cfr'

48-

4. Theorias anti"christãs sobre o Íim do hornem
a) o materialismo ensina Que, co1n a morte,
tudo Se acaba. Lernbra, como sonsolo, que os
noSSoS atomos Seráo noYamente empre$ados na
evolução do rnundo.
b) o pantheismo ensina qYe a alma ê absorvida p.tu divindade, e peide a consciencia
de si mesma.
c) Platão, com a sua escola, ensina que a
alma sobrevive, mas que não haverá resurreição

I

§ 66.

A vida etema
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A rnetenrpsychose é urna netação da vida supraterrena, pois estabelece u ra interminavel serie de reEm geral, os adeptos da metempsychose
e os astros são habitados por almas que
rocesso de reencarnação. Os hindús iar o circulo de

reencarnações pela coln-

pleta extincção da alma (nirvana). Thema: Como se distingue a eschatologia christã
da metempsychose ?

§ 66. A vida

eterna

Em face da morte, manifesta o theismo a sua benefica virtude. Quem acr,edita na existencia de Dús,
não titubeia . em profeslar : :. ( Creio) a resurreiçío aá
carne e a vida eterna". A Revelação apresenta-nos a
vida eterna dos justos e a morte óterná dos cónoõ*-

nados.

1, A vida eterna é uma vida em Deus
os bemaventurados verão a Deus face a
face, Estão unidos a f)eus pela mais entranhada
caridade: "Nós agora vemos como que por um

esp.llrg e como em enigma; mas .rrfâo (ru
eternidade) veremos face-a face. Agora ronireço em parte; mas então hei-de conhecer como
eu rnesmo sou conhecido" (I cor. 18, l2).
o conhecimento de Deuà é a fonte de indizivel felicidade: "Nem os olhos viram, nem os
ouvidos ouviram, nem penetrou j amais no coração humano o que_Deüs preparou para aquelles gue o amam" (I Cor. ^2, ^g;. ^
São Boaventura

alma bemaventurada:
summa verdade; par
do maior bem; 'pára
moda satisfação.Como D,eus, de p
tura, a alma humana
especial (lumen gloriae luz da gloria) que lhe
mitte contemplar a divindade.

per_
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2. A vida eterna consiste, tambern, effi alegrias creadas
a) Negativamente, na isenção _de todos os
males: "E Deus lhes enxllgará todas as lagrimas dos olhos. E não haveia morte, nem luto,
nem queixa, nem dôr" (APoc ' 21, 4)'
na glorificação do nosso
b) Positi\ramente,
o'(Jesus christo) transformará o
corpo mortal :
rlosso mrsero corpo, e torna-lo-a semelhante a
seu corpo glorifiCado" (PhiI. 3, 2l)'
c) Na amizade de todos os Anj os e santos. Ã nossa convivencia no céo nunca soffrerá
i á não .existem as
a menor perturbação, porqqq
-da
terrestre. No céo
viaa
i*perfeições
.
arestas
pocle ha^ver pôccado, unica fonte de f altas
"aá
c,ontra a caridade.
haverá diversos_ graus de bemd) No céo,á'Co.l*
qgal receberá seu gat3laventurança:
que ti'er prestado"
trabilrro
o
ãaá, conforme
(I cor' 3' 8) '
co sera' no urtimo
corpo
ue tõdos os que j azem
voz do Filho de Deus.
os que Praticaram o
o mal, serão resusci(Jo. 5, 28 ss.).
condemnação"
para
a
tados
deu penhores de nossa
e Sangue (cfr. Jo. c. 6) ;
nós fãz cousa e ProPriemetaPhora do sinete
Eph. 1, 13 da morada terrestre II Cor. 5,
i ^ss.) ; a sua propria Resurreição (Rom. 8, 11 ;
I Cor. 6, I4), etc.
o nosso senso moral j ustifica a doutrina
O corpo deíe participar da re,"rrrrãição.
da
compensa ô.] do casfigo, como teve parte no

§ 66.

A vida eterna

exercicio das obras boas ou más. O facto biologicg de que _3 alma vivifica o corpo, segundo
as leis que lhe são connaturaes, é mais uma
prova da resurreição do corpo humano.
A doutrina da resurreição chocou, sobremaneira,
a m,entalidade hellenica (cfr. Aet. Ap. 17, 82). Oá
gregos consideravam o corpo como um carcere da
alma. Criam apenas na immortalidacle rla alma. Os
judeus admittiam a resurreição dos mortos, com excepção de algumas seitas ( saddu ceus, etc. )
Thema: Qualidades do corpo resuscitado, segundo a doutrina de são Paulo (I cor. 15, 42 ss.).
.

3.

Metaphoras

da vida

eterna

Para descrever as axegrias do céo, só dispomos de côres e imagens terrcnas. O espirito
humano não consegue a descripção adequada
(cfr._I Cor. 2,_g). Porisso, não pod-emos prôscindir de metaphoras. Nuncâ, porém, esqueçamo,S
que são inadequadas. Devemos, outroÀi*, eviItT imagens e comparações que exprimam uma
idea erronea das alegrias celestiaes.
São inexactas as descripções sensualistas eue, clo
eéo, fazem o paganismo e -o islamismo: .,Estáes'
e_rro, não conh,eeeis nem as Escriptares, nem o poder
"*
de Deus. Pois, na resurreição, ôs homens nãô casam, nem são dados em cÍ samento, mas serão corno
os Anjos de Deus no céo,, (Matth. 22, ig ii. ) . - i"correeta é, tambern, a idéa de representar o ceo'"o*o
um ininterruqto serviEo de _Deüs,. á qemelúà"çá--ã,
liturgia ecclesiasti ca. E-' errado diáer .r*u - oí õ;i"i;olãs
se coúprazem com os soffrirnentos, cónsiderados -;*
si mesmos ou directamerite, de seus '".r.Iuáo. e perseguidores ( efr. Tertulli_ano, de spect. B0 ) . Tal oii"i*
haseia-se €* desejos de vin gança (r.iãáii*entõi; .Iü.
no céo não podem existir.
Nosso Senhor fala das mansões eternas, do convivio celeltial, da beatifica contemplação
( cfr. Jo.
17, 3) do Deus verdadeiro e do setr Dfuino Filho. - ú

:

wi
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Os Apostolos referem-s€, ainda, â' luz eterna; ao
repouso e consolação da pàz celestial, que excede

humana, etc'
^
toda a comprehensão

4. O inicio da vida eterna
(Juizo particular, Purgatorio)

A vida eterna começa immediatamente
após a morte. O j usto quê tiver de se. penitdnciar de faltas vóniaes ê temporaes' irá para
o estado intermediario do purgatorio.
Opiniões erroneas sobre o estado intermediario
entre a morte e o Juizo final. com Tertulliano, admittiam muitos que as almas permaneciam numa especie de torpor áte o dia do Juizo final. Baseavam-se
as almas viviam
i" idéa iudàica do "Scheol", onde
o "chiliastamb€I1,
reprova,
Igr,eja
A
como sombras.
mo,,, Qü€ admitte um reino messianico de mil annos, antes ou depois do Juizo f inal, com allusão ao
Apoc. 20, 1-10.

a) O Juizo Parti
sorte do homem se de
pois da morte, se se
sêr lavrada no mome
o corpo. E' o que chan
Esta ierdade ,ao é dogma definido, mas- baseia-se ,r, tradição segura e universal da Igrej a Catholica'
io. A Igrej a ensina que exisonde as almas
te
Purificãção,
*visão
de Deus, até' ficarem
est
s de todos os Peccados leint
penas temp_oraes. como coas
,,a, e de todas
dos Santos, a - Igrei a
Communhão
da
rollario
podemos auxiliar as almas do purensina qú"
'por ^ meio de orações, esmolas, Missas,
á;i;;i"
é outras boas obras.

I
§ 67.
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eterna
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Não se deve pensar só nos soffrimentos das
almas do purgatorio, mas tambem em suas consolações: a certeza da salqação e o auxilio que
receLem das Igrej as mili?aàte e triumphafrte.
O Concilio de Trento exhorta os bispos a
prohibirem todas as prégações que contenham,
sobre o purgatorio, doutrinas curiosas, supersticiosas, interesseiras e de qualquer rnoCo escandalosas (cfr. Denz.-Bannw. 983).
O simples raciocinio pede a existencia d,e um
lugqr de purificação. Na hora da rnorte, a maior parte dos homens não merecem o infenno, mas tambern
não são ainda dignos de entrar irnrnediatament,e no
céo (Apoc. 27, 27), Por essa razáo, o protestantismo
orthodoxo admittiu novamente a existencia do pur-

gatorio.

Como argumento biblico, citam-se as seguintes pas-

: "E' um santo e salutar pensarnen[o orar p,epara que sejam livres de seus peccadõs"
(III Macch. 12, 46; texto da Vulgata). Jesüs Christo
fala de peccados que não serão perdoados, nem n,este
nem no outro mundo ( cfr. Matth. lZ, 82 ) . Esta passag-em g tomada corno prova da existencia do puigatorio. Como formular a argumentação ?
os Reformadores do seculo xvl negavam a ex!stencia do purgatorio. Essa era a logiõa cons,equencia da sua doutrina sobre à justifióação. Em qlre
sagens

lo_! _mortos,

sentido

§

?
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l. Inferno e Revela çáo
sobre o inferno ensina a lgrej
plice verdade:

a uma tri-
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morre, etc. (cfr. Marc. 9, M ss.). O Symbolo
Athanasiano diz: "Os que praticaram o bem,
entrarão parq a. yi{" eterna, mas os qge praticaram o mal, irão-para o fogo eterno".
A definição da Igrei a attinge os que consideram

as penas do inferno como penas medicinaes, não vindicátivas, de sorte que todos oS maus se salvam, sem
exclusão dos proprios demonios ( Origenes, Gregorio

de

Nyssa).

As numerosas passagens em que a Escriptura fala
da misericordia d. vina, referem-Se ao nosso estado de
peregrinos neste mundo. Se a recompensa dos bons
ê etelna, tambem o deve sêr a pena dos reprobos.
2. As penas dos reprobos são de dupla categoria: a) Os_ reprobos estão excluidos, para
sempre, da visão de Deus (pena de damno
poena damni) ; b) soffrem castigos corporaes
(pena dos sentidos poena qensgP): .Assim defihiu o IV Concilio de Latrão (1215).
a) A maior pena é a perda de Deus. O torm'ento
da alma é indesCriptivel. Como imagem e semelhança
de Deus, a alma aspira por Aquelle que unicamente
pode f.az,er a sua felicidade, mas sente ao mesmo
[empo que lhe falta a força _(graça) -para ch-egar
até beus^. Temendo a colera de Deus, a alma condemnada So pode 'entregar-Se desesp,eralç4. Nunca P9justiça- .divina: "E
^
aàrá esqüirar-se dã implacav-el
Siitá.rrrr' ao. montes e aós rochedos : Cahi sobre nós,
está sentado
ã occultae-nos da vista Daquelle qu'e(Apoc.
6, 16).
sobrã o thtono, e da ira do Cordeiro !"
caracteriza-se
reprobo,
o
quq
acha
Se
ein
estado
O
pelo odio a Deui ( contra a sua santidade, iustiça'
ã*"ipôiencia, ,etc.), pelo odio contra si mesmo -(cgnrãi."ãiu da ctllpa) ,- felo odio contra os seus seductores.

b) a pena dos sentidos é representada p9]o caqtigo ú- tóSõ, pelo chôro e rangei de dentes (Luc. 13,
ãS), pelaí írórnas exteriores, pelo verme que não morf- e,
- ' etc.
do inferno com o
Não deve se identificar o fogo
-real,
fogo terrestre, porque, epesar

de

possue qualida-

§ 67.
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des differentes ( atormenta a alma espiritual) . Nada
a nature za d,o fogo infernal. Os theologos admittem que Deus não toitura directamente com a .sua omÍpotencia, mas por meio
de algum ,elemento mysterloso.
sabemos de particular sobre

3. Motivo das penas infernaes é todo peccado mortal que não foi penitenciado na liora
da morte, pelo menos corn um acto de contrição perfeita. o peccado origlnal só rnerece a
pena de damno (creanças sem Baptismo), mas
os peccados pessoaes fazerm incorier, tambem,
nas penas dos sentidos. A gravidade da pena
correspoqde â gravidade da culpa (Conc.- Later. IV; Conc. Florent.) .
Nada nos foi revelado sobre a sorte das crearrças que morrem sem Eaptismo (p. ex.: os nati-mortos).
Irrq o .ingresso no céo- falta-lhes a graça santifi.rrrt..
Desde santo Thomaz de Aquino, oi- theologos admit-

!.gt gug as
felicidade

crea_nças n3'p baptizadas alcançam uma
natural, semelhe nte ao estado de Adão e
Eva, antes de peccarem.
Theologos- há, qlre procuram outras probabilidades de salvação : pela olação dos paes, p-eta ciiôuústancia da morte prematura,-Tàes
por um acto de u-oi ,
Deus antes da rnorte, etc.
hypothã... não eneontram apoio na tradição dogmatida da Igreja.
Qqem está no inferno ? Eis uma qu,estão ociosa,
qug aliás não pode sêr resolvida neste mundo. A -i;;peito da s_orte do proximo, lembre*o-ooi da exhorta_ção_ de Jesus : "I.[ão julgueis, para que não sejàés
julgados" (Matth. 7, 1).-

2.Oinfemoeotheismo"
o dognqa do inferno mostra-nos que não
devemos afferir os pensamentos de Deus pela
nossa estreita rnentalidade. o dogma do inferno é urna revelação da infinita- santidade e
j ustiça de Deus. Em sua prégaÇão, Jesus soube
conciliar a eternidade do infãrno com a pater-
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nal bondade de Deus. Annunciou-nos ambas as
verdades, com igual insistencia.
A idéa do infernl é correlata com a idéa
do peccado mortal. As penas eternas_ _pressuppõein a existencia de úma g-rave offensa de
b..rr. Se não houvesse peccados mortaes, não
haveria tão pouco a eternidade do inferno.
DeUs conhece, e leva em conta, oS entraves

§ 68. O epilego da Historia univer§al
O Iuizo Final

-$

I

§ 68.

O epilogo da Historia Universal O Juizo tr inal

?,5L

solações de Deus ( inter persecutiones mundi et cohsolationes Dei). Nenhum dogma realça, tão ao vivo,

a victoria final do christianismo, como a doutrina de
qu,e Jesus Christo virá, um Cia, a julgar os vivos e
os mortos.
1. Realtdade do laizo Final
O dogma diz eue, no fim do mundo, Jesus
Christo virá com grande gloria e maj estade,
para j ulgar todos os homens.

Os
christo
judeusr
nhôs n

ss.; Ma

phenomenos estra.-

5), apostasia, anti3), ôonversão dos
povos ( Oseas B,

4

Nada foi revelado ? respeito do lugar, em que se
fará o Juizo Final. Todas as pesqui zas, nesse sdntido,
são inuteis e ociosas (cfr., porém, Sto,,e Thom. Suppl.
gu. 88, art. 4").
2. O }uiz

o Juizo Final é, urn acto de Deus. Jesus
Çhristg possue, como homem, plena jurisdicção
de juiz sobre toda a humaniãade: -"o pae a
ningu-em j ulga, mas deu ao Filho todo o poder
de julgar, afim de qrre todos honrem ao Filho,
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assim como honram ao Pae" (Jo. 5,22-23). Jesus

Christo tambem procede ao Juizo particular.
Para os eleitos, é a1 vinda do E-.Po99 qP.e 9s
vem chamar para a mansão celestial (Jo . \4, q).
3.

Finatidade

do

Juizo

O Juizo Final é o desfecho cla renhida luta
entre crençA e descrença, em que nenhum mortal pode conservar-se neutro: "Qgem não é,
.omfr;o, é contra mim" (N{atth. 12, 30). No lyizo Fúat, Deus revelará todos os tramas da Historia [.Jniversal. Manifestar-se-ão, então ) a maldade humarrâ, e melhor realçará a sabedoria,
santidade e j ustiça de Deus. Toda a Creação
há-de exclamar: "Justo sois vós, Senhor, e recto
é o j uizo" (Psalmo 118, 137) .
No Juizo Final se manifestará não só a boa
intenção, que santifica as acções _humanas, mas
tambem o valor positivo de todas as realizações da humanidade : zelo demasiado, o 'effeito
àe organizações religiosas, scientificas e politicas, o complexo de todas as causas secundas,
etc.

Os bons serão iustificados aos olhos de todo. o
mundo, oS maus S,erão confundidos: "Nós, insenSatOS,
consideravamos a Sua vida urna loucura, e sua' morte
que são contados entre os '
uma ignominia. E ei-los'oJ
Sautos está a sua sorte'l
filhos de Degs, e entre
'
( Sab. 5, 4 .s. ).
A lembrança do Juizo Final deve incutir-nos um
temor salutar ,e inspirar-nos, ao mesmo tempo' uma
grande confiança. Os terrores do Juizo Final não invatiOam a promêssa de Jesus Christo aos iustos : "QuandO Começarem, pois, estas cousas, ergttei vOSSO olhar
e levantae a cabeça, porque está proxima a vossa r'edempçáo" (Luc. 21, 28). "E ouvi como que a Yoz de
.

I-l'

t
§ 68.
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grande multidão, e como que o marulhar de muitas
aguas e o estampido de fortes trovões, que diziam :
Alleluia ! Tomou posse do seu Reiiro o Senhor Deus
omnipotente. Alegremo-nos, e. exurtemos, e rendamos-

l\e gloria!" (Apoc, 19, 6 ss.),

,

, _:.::ilãf;

4, A eschatologia nas artes christã

'*r'rii'iti*L+àdc

a) Na antiguidade christã, ninguem teve a idéa
de representar a rnorte corno apavorante esqueleto.
Essa idea remonta, quando mnito, ao seculo xtt ou

XIII.

Nas Catacumba s, a, arte inspirava-se ,as orações
liturgicas da Igreja (cfr. Encom-."dnóao da alma,
Ritual Romano, tit. V, c. 7) : Deus salvã os fieis á",
garras da
é do Diluvio (82 representaçõ
da morte (ZZ repre_
sentações)
Jonas no ventre da
baleia ( 5Z
arrancou Daniel da
cova tlos leões (39 representações), coüro tirou os jo_
vens da Íornaiha G7 representações ) e Lazan o da se_

Datam ,lt
os prirneiros
da Morte. A
os rnortos sv
se

sigo.

de Feste

,, ou

clansa

opular, eue

vrvo's com-

b) o quadro do Juizo Final é uma creação da Idade Media (cfn. s 75, B, r circa finem). comprehende
a resurreição dos rnortos, a vinda de chr-istã, a .*ã,
cução da sentença ( céo e inferno ).
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I)os seculos anteriores existem quadros parciaes:
Christo separa as ovelhas dos llodes (Matth.25,32 ss');
Christo está num throno, com um livro na mão, rodeado de Anios ou dos Apostolos. No fundo do pairrel d.estaca-se uma Cruz ( cfr. Ilatth. 24, 30 ) . Não ap'
parecem os homens que Chlisto está a iulgar.
Na alta Idade l\{edi a, os quadros do Juizo Final
tornam-se muito frequentes, mas não raro pobres de
idéas, e grotescos. Ã Retrascença creou poucos paineis do Juizo Final, mas com bastante gosto e comprehensão ( Giotto, Fiesole, Fra Bartolomeo ) ' Miguel
ingeto afastou-se das tradições da Igreja' Pinta a
christo com f eições de Apollo, cheio de colera, corno
que para tirar iirrg^rrçu cle seus inimigos. Illiguel Anáelo teve, posteriormente, muitos imitadores.

t

\

ELU CIDARIO

Auâxag:oras,

oerava
a razã"o
cen um prineipi

'* anselmo (s,) o. B. b., 10BB-110_g,
arcebi*oô'ã. cantuaria,
tor da rsreja, furecuisó;'
;1h";Xl:ií,1=^Y#i::?.:3,
u a- te ilá1iô rã giã A ;-;;;-H
"'ff ,Íf, b
ü,t:-1, SIilSâ' â:13-sõõurar
da rgreja
q u ec e

n& rnstalerra, ":,
refo"úüdõ;- do-órJro "Sff

Dou_

Y:-"

"ãtã:
e regular.

*ariaursmo, a pais perigosa
das
.
do sec. rv, ensi_
nava que Christo
é unut- creãtuia-ãã Leresiqs_
1iát,-nuro*-ró"i"ó"^Je"Sl'Êl
Penetrõu rãp-idã;e-ntê"ãar
massas do povo,

rorn,r"r%"f"?frtt

1) Os ter
o er";í#?ioTo'Tt'â1iil"tt* asterisco (f) sã,o accreseimos
2) como-a_õ
o caracter cro. ;;Eúid,ario,,
.
não comp(
mat s- amp rã . rrj*ag,§
ür, l o íó;ãiããÊ,
ertem os #ll
@' s' ü" Eist' da Philo-sopúh,ii---ãút"o
"E:iii8il
-especialrzad,os.
"** autores
e prriiôsãphi." õ niuciaarJà dá uã; ôrientasão
breve,
flT, 'r'§!11,f
pare-
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art.)a"propagavapor..meiodecanticosespirituaes.Aheresia que

e o "Éemi-arianismo",
dividiu-se em ?ãrias- seitasl-Á fiiincipat
(consubstancial).
combatia a .rl;;;uÉí; ãóg"**íi* '^homoúsios"
exconunungado Por causa
enado sacerdote. Sua douda divindade de Christo)
(3?,il. Ario não teve temPo

morte rePentina).
e EsculaPio, tleus da medicina'

todo

15000 monges.

dizer: acto tle remir-se por propria
$e
,Íauto-torturat,, perversáo psychica, -peia- qual (recalques)
,o individuomoa si rnesmo, em conséquencia de abaios
tortura
mesmo"'
si
póde, tambem, cfrarãár]sã-:Çi"gança contra

,úauto-red.empçáo", quer
virtude e merecimento'

raes.

,ci
os
ado
iste
Brahmar o[ il[anat a
art.), forma uma espec
§i'ió' e o deus da fecund

õetas suas reincernaçõe
cla Inüia.
'

da
e

ia'

)a'
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Bqddx"c (o rltua,tnado), oq Çakya-ygqi (q solitario dos
ÇaEya{), _qgmes pelg§ __quaes 1e ae§ienâ, nauiiuÀirrre"tãlótüããaaor
do buddhismo Siddharta Gauta á, personagem -ÉíótõriiÀ,-ãirr"

do chefe da tribu dos
tra o formalismo dos b
que viver é soffrer, e que o s
tama Buddha estabeleceu que
o homern, o unico meio de se
ch,amava de '
ind,ividuo. O
como unica

íÍcesaxolatt)a", culto_ pr-esta_do âos_ imperad.oreg,
por repre-

sentarern uma encarnação da divindade. .{ ;õIãôiãtrú- erá
õ""cedida pela apotheose - (vide art.).

fdade Media. Apesar de
liasrno teve forte revives
:

lhe fez violenta perseguiqão.

O

*st'T"s"%ftr:
expressão orthodoxa.

da philosophia

grega-

*rrolportag'at'

Tornára-se

vezes,

a exacta

etictrlõsJ õstuao

do latim: collo portare), propriamente
de livros e-fotÉetóÁ iAí

_(franc-ez,
mascateação: venda
a.mbulante

casa).

"asã-ãm
de
ca".

do

em

conSua

Priia 16
pintor da Renascença
com o caracter pathêra cog' typos roúanos.
rdo" da Vinci (vide art).
üeados do sec. XVfIi.
Lrtz e VÍda

t?

LTJZ,

zfi

E VIDA

eec. fV, innãos 8:emeos,
Goerae ê Danlão (S8.)' marty-res
-dos do
medicos e pharmaceuticos.
em õtticir" àaaíóeiros
medicos
Éãsta

no dia n de

setembro.

Ila,unsoeno (§.) Jolo, ca. 675 antes de 754, m9ng9 de 8ão
Sab;, em--íã""f.taíeú,
-õérerróíãõ Soutor da Igrejq classico theologo dos

óutto das imagéns- contra os iconoclastas.

ã;go!,

,

n,'[13;ã:il

t"'
;

1"i,

]

;

"*gE§
"Y
Leibniz, Reimarus, I(ant, Mend sohn, etc'
eivado
assyriologo
(EÍlcdrloh),
1850-1922,
Iroutzscb
.allemão,
sobre a "Bide anti-semitisliô,ãõ"tt.ãiao óLtr"1uas õonferéncias
Testamento'
Antigo
quo
o
atúava
bú" e--3"Úiónia", em

Dcudger

(Eletnrictt-

em Liêge; 18ó4
10-X-1819,-'Wircebour8,
dade de

ond

ligião.

natas"). Como prlncipio de cogniçFo
pénso logo existo"'
ãitó, érgo sum

-

(Irlv.!oe)' vide art. .Vulgpta,.
dos quatro pvqngelhos, . compllada por Taciano (vide ;"i.t em- Jináua syrta" tayvez pelo anno
d.eutero.ca,rronlcoe

Dlotessa,rou, concordancia

170, mais ou menos.
*Dlonlrso& -àJ-t
Zéos, deus . da Íectrndidate e da vqgefitho- de -nuáre
protector das videiras'
eoa,
tação, co"orãô
(vide
Dlvo, titulo dos imperadores romanos após a apotleose

de

art')'

natureza hupóde ligar-se

vida hurnana
reDresentantes
es-

Ecca,rüo o. B. (Üectrc)r 1260
ticos allemães tla Idade Medie,

(vide art), Suso (vi!e

a,rt

)

irotesta^ntôs. Sua orlentação
-nismo
tn;rstico". Actualmente'

-e

é

e Valentim

\
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na All
t}olico
propos

o tomam para sl. Elntre os
pa,pa

ea_

João-XXII cõnãôáiõu'ZS
de Mestre Elccardo. -_---- -

s

__

tris

Ao
fico

edia era "encyclico,', quer dizer,
todos os rarnos scientificos (as

porque o hourem, em seus act
em primeiro lugar, depois á, su
nascido de escrayos, eo-

a", 9E- assumptos dogmaart.). SyrnpatJrizando-com
r Constantino contra os

malores attributos do que os
combatido (auxtüio da autorid

condeerrnado

por

Clemente

XIII
discipulo de l(ant (vide
mestre numa especie de panSeus escrlptos sao difÍiceis

1&14,

).
Hodiernamentg dá

lapoleonica). _
de
X'ichte sobre a

da

Allemanha).

educaCão'

*Ellvlnaro, patrla
a orthodoxia coaltra

e veio

úó

-ã-succümntr

g), defendeu

HlrJo,ISLl:

LTJZ
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vidro ou de erystal, em cujo
Christo e dos APostolos, scenas
fabricação era muito simPles'
a lamina- de ouro, sobre a qual
ndia-se sobre o ouro nova ea'
undos d.'ouro" eram fabricad-os'
os III e IV. São Preciosos do*Geibsl (Eq,anueü), 1815-i884,- poeta lyrico gllemão' sem oTite- tórrna- e delicadeza de sentiginalidade, *-ri%ffi'!i"áãiúí
mentos.

Ger:aano coutracto o. s.- b.; r{ermann o aieijado, 1013-1054,
natural da Allemanha, eximio poeta e musico ecclesiastico' AStronomo e historiador.

era (desde L924) '
Giord,a,no
ensinava que
convento, €E
lemanha e Su
e processado.

italiano'
9o
-fugiu Alterra'
foi Preso
fogueira"

conform'e ás

Amb-rogiotto (ambrosio) di Bodone'
Glotto,
eclã ãã"õntino, precursor do estilo mop
numentald--"1-r*ã}ã-p.tu-púturadaigrejadeSão
tr'rancisco em Assis.
de varias heresias dos
Primeiros
úittôiPio dualista (manicheismo'
itiiaiarí os homens em "p-neumatio§

126G-138?,

ma[eriaes). Pela ascese devem

o "Poeta da na'"i&"t*,â?i13fiãfl;
na.

o Natal cle

Jesus.

de 394,P.adre da lgreja"
Greg,orio (s.) d'e _If,yssa, fall. dopois ü
poritica ecclesiastica"
irmão de s. Basilio u"á"ãl iãü.o--Érü
úas estimado como orador e theotogo'
8:o e anthro-

Por

do
Un

(te

E*

3;"r1?.3""t3
-dõ-s"'tiaso

..ir- -À-,,-;;'
Austria'

Hti:
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rra,rtraann (Eduâ.rtl vo_u), 1842-190G, escriptor e philosopho,
tentou combinar Hegel.
(vide_ art.) com Schopdnhauer (vide ait.l.
seu systerna é um -mixto de optimismo e -pessiúismà. -*Eefele (tarl üoseprr), 1809--1899, bispo de Rottenburg, na a,llemanha, illustre histoiiador da lgreja, ?stava a principló óõntra
a definição da infal,libilidade papá,I, no Concllio Vatica,no (1820).

tâ, philosopho

e

tante. Sem muita
aptação e as*simide idéas e sug-

3[erarear

s.

ro[aanos. De
mantes, dos

so

ca. 425 a. de Chr., o "pae da historioem suas obras as guerras de libertagão contra

or'tr
6r

o

d

490

hladuÍmo,

a

senta uma rnisce
mental é que tod

forma que melh
tllitler
teeto, desen
de gabinete

Operario All
tr{indenburg
qão Allernã.
_ ..Eomero, pcet_a lendario dos poemas heroicos
séâ",
expoentes da cultura hettenica.

"iliada" e "odys-

Eroracio (-Q_uinto. . . Etacco), 65-8 a- de chr., poeta lyrico e
diclactic_o, tlrn dos mais nobres representantes do óspirito -latino;
a par de Vergilio, üril dos rnais insignes romanos.

I

a religião da
ente de Deus.
o modernismo

ção missionaria, cujo
a ajudarem, pela oravagão das creancintras
Paris.

collectivo para todas as
Jeronymo (Yulgata, vide

. Admittem-se duas ca(africana) e "itala" (ita-
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.faooporre de foü o. f, ttl.e
dictis, ca. 1230-1306, Poeta e cant
bue z autoria do "Stabat Mater
.

advogado.

160, Padre da fgr-eie
que fez _a defesa Phtgiu, em Roma, uma eS-

üurttDo
-art.

(vidê
f
losophica do

cola theologica-

"3ii§,"*:"1?-"11'%
er)
; lnventor do
telescopio.
*Eop1»ers
8. V. al. (I[IUheI.u,)' las.c. em 1886, -ethnogfapho e
-aúemao,
ethnotoÉô
froàura recóástruil, pel.o
-art. rn-ethodo historico,

Schmidt, IY-illelrn).
;ãõiúAo ãã úüniariiaade primÍli.va _("f".
Éu,ndoul em 1929, o "Institut für Vólkerkunde"; até ag.32, nedactor da revista 'Anthropos", Moedlin (Àustria).
*tutrD, o. s" b.
natural da Suissa, estlgla
(Albert),
1839-1929,'Bellas
-Geral
Artes (6 vols., 1891das
catholico Obrãs: Historia
1g0g).

de
cat

de Bismarck.

libe
soci

YOs

Lourdes, 1935), etc.

su
úeatalo (Publto)'
-da Judéa.
ãescreve a figura de Jes
procuradoria

t

s na

que
essa

EIJUCIDÂR,IO

263

carta occorre em S. Anselmo de Cantuaria (vide art.) no

xr-xrL

sec.

univer-

creador

e natuiaeda
rressing: (QottJrold,
oeta-philosopho al_
Iemão, orientador do
erarió que, na Allemanha, precedeu a i
e Schiller.
rr.lvlo (xlto), fal,l. em L7 a. de chr., historiador romano.
empi. Iroclce ({ohn;,
rismo__que devia
(vide
art. I(ant). Por
s m€taphysicas, e não
*Xru.= (üoeeph August), nasc. em 1871, escriptor austriaco.

Mslltoa d,e Sard,eo, fall. ca. 190, bispo, escriptor ecclesiastico,
autor de uma _'lapologia" do christiani3mo, a dual foi entiesue
ao imperador Marco
Ãurelio (LZZ).
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exposigões no estra^ngeiro. E' particularwrente notavel sua coller:boraÇão na reforma penal e sua actividade como Presidente do
Ccnselho Penitenciario e, desde 1934, corno Inspector geral pe-

niienciario, actividade que tornou a levá-lo para cong:ressos internacionees. Catholico intrepido e de alta cultura, f oi agracia.f o, em 1S02, peia S. Sé, corn as ironras de Conde Rornano.

+meteaepsychoeor paligenese ou reencernação, é a doutrina
de que a alma humana deve voltar a um organismo vivo (anirnal ou vegetal.), pera purificar-se de suas imperfeições. O provarias reencarnações. A doutrina da
cesso
da India para o Occidente. trxistia
irletem
ês, Platão, Pythagoras), Do Erypto,
elitre
na err'tiga Prussia, etc. OS systemas theosophicos adoptam a
metempsychose.

:

:
dane do espirito l:umano.

esia que

§ 8. 3 ca.

onoPhysiti
Sergio,
e rernissa

f

de humana de
Il'ol.).ODa:a
ConstantinoPla
o I, vide I vol.

inem.

trf,uratcrl (Irnd.ovico
italiãío, bibliàthecario

p;"iilfó infiiiãàãõi-a

historiador

em Milão,

vemos-Ihe a
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descoberta do pr_ecioso indiee dos livros canonicos do Novo Testamento, conhecido corno "Eragmento Muratorianc/'.
7617-7682, o pintor da fmmaiiCo pelas admiraveis combinaretar o sentimento religioso da

allisto, fail. em 1841, provavelmente sacerdote
la, o unico historiador eeelesiastieo dos gregos
rdade }ledia. Não possuia tino de invesiigaõaó

o. s. Io. íEeato)r cB. 840-912, Iir-degar o
liturgico da éíóca dcs carotingi*, "ã,rto"

Ç.e
de

+odorico (tseaÍ;o) cle

funcadores
das missões
corvino, art. r vol.), ins

Oqghey,

vate

.
animaes
ferozes.
rydice, mas não

f. ü', 12g6 ( ? )' -1331, ürn dos
no orientà (vidó ruo"tàd.or dó Coiriinente asiatico.

a musica

os

esposa Eu_

mens.

.zi6

LUZEUYA

_

voções catholicas, . etc. . Os ctrefes do movimento publicavam - peeratn conhecldos
qúã* ú;údói-'(trac^ts)_- sobre Religi6o. Da_hicomo
tal- fracasdê Oxford,
ó;*õ ltractariáoà". O Movimento
(Newrnan,
conversões
;ãü; ainAa assiú, deu gnsejo a magnificas
etc.).
Oakeley, Mannin8,
.pa,mprychfmo, theoria philosophicq que admltte a existenDentre os modernos eraln
cia d; uiri alúa em todas as eousas.
(vid_e_ art.), 'Sclgpenbauer (vide
t êióúano
-art. BrunoYon
óir-pÀvõtriJtas
-t
Hartmann (vide art')'
I vol.),
otze iviaê
ã"t.i,
.pascal (Blatse), 1
matico I philosopho fJ.t -

agitador

cez, esáriptoi-aá-oiien
-sua

a[tituae
liláo de
em Port-Royal,
(vide
art.
tas
aos problemas
da universidad

rqdiga-

-uB
irmá, frelra
da Peloinfluencia

iansenistz

es, Études sur Pascal: De l'automatisme

*pa,steur (úoufs)

ltaÂcez, - pae

biologo e

,
.chimico
da microbioroàia"--úíe"Iói ãt'vaccinã contra a [v{ropttobia e

dõ processo âã-

LBzz-LBg-o,

ôsterilização cha ado

",pasteutizaçáo".

ped.obaptlmo, qil.rer dizer, Baptismo das creanças em tenra

idade.

ao

Peccado

original; a-neces-

a Pratica da virsallação. Os Pêlagianos iden-

o

Pêccado;

fendeu a doutrina orthodoxa
pelagianismo foi definitivam
Ephãso (431). Os agtoles da

lahdez, falt. depois de 418) e
n{o é propri?mente um systema philosophico,
phenoraenolog{^a,-ãretnoao

mas antes um

de

brr,

3l1*i $f,",f8#3#:
do e,sPirito humaa perfeita noção

1932).

.pletlsmo, movimenlo protestante (sec. )(Yq) -gue considera

leve urna
secúndaria, contanto
-eontra que o individuo
a fé como
as eternas lutas dogmati"óurãE', um& rer"Éovida chr,istã.
conserveram-se, em

protesta,ntós.
cú Oas seitas
-.üóúrninaçÉo;'
em
ó""te, ãa
vas seitas: Irmãos Moravios

Salvação (Salvation
as massas, porque-.
ããíotgouÍestas e tradi
n&: õonaemna
-Éeimesses,
etc.), De
Niõôt"u,

cito da

Muitos formaram no-

,-

etc'

),

rnfastado
populares
lado, re

methodlstás' Elxer-
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*Püoloaeeu (Claudio), meados do sec. II
em Alexandria, astronomo, matfiematico e geographo, aütor do systema planetario

geoeentrico.

eJn con§equencia de demoligões € reconstrucções mal Íeitas.

i

,f
*Tl*,
i,"?Lr
"nT""l;i autor
"1"
mlxychose,
"&1,*tHfi?
de alguns
theoremas

["8",i.üE!;.%'Jq1*.1[-Jf'fffi'
#Sj
-tezõs,

"h"i*ffil
de
§ua êrte. O sentiáento

ó,- ás

[:

"ü$" *l.]*ig8

um taátó' super{icial.
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as Yontades individuaes n& vontade

de

redempção é
: nirvana).

viver

a

cos,mica unÍversal.

ascese buddhista (negagão

da

O

meio

vontáae-ãe

_ soletl,ologta quer dizer: doutrina ou tratado sobre a R+

deropção.

Ni
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c! .Luca§,
,*§5rnop
§e
Íaaer uma
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a

""nE%
rt. ).

ff"fn4âJonti

de S. Mathqls,. S. Ifareos,
e suas expo§ições s€ póde
aa viaa dã-iiõs"o SeíhJ".
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Eactaoq nasc, entre 120

e1,2J,,

syrio com

formaçáo

grega,

apotõãetá dhristã,o, rn_ais tarde herege .€nos-tico, autor - da p.rlaieira- concordancía dos Evangelhos (Diatéssaro-n, ftge . art.),
q"ô-ãte-ô-ióc. V era usada em-todas as igrejas do Orlente.
Eeuler o, p. (João)r @,. 1300-1361, _mystjqo e prégador allemão, discipulo- de- Mestre Elccardo '(vide art.).
tü^auuapLobta, quer dizer: medo de milagres' aversão ao
milagre.
theosophia, doutrina rellgiosa, entichristã,- que pretende uma
cognição immôdiata de DeuÉ, ie naste mundo, pela visão, que
de certos factores lmrnanentes á" natureza hu:manaiéíutària
gssà -visào se conseguiria atravez de varia-s reincarnagõep. 4 condigãp mais ou menõs favoravel de caqa no.va. e4iste4cia depenaeúi da qualidade moral da existencia anterior (vide: 'metempsychose e anthroPosqllhia).
meados do sec. XII até depois
f. tio.,-de
S. tr'rancisco de Àssi,s (duas
apho
de
a autoria do "Dies irae".
leg

Ttcta,lo (Vecallto),

tá^siâ" grandioso

na

L476-L576,

concepqão,

pintor veneziano, rico de phanúestre da belleza pictorlca.

I:lsch€ndorf (Irobeg:oüt ErtedrIcü Eonst$rtln)'. 1815:1trí4,- allemío, exiúio tnvestigãdor e editor de textos biblicos. Descobriu

varios codices do Novo Testrmento.

Vena,urJo Poúu,ulto, ca- õ30- ca,. 606, o ultimo P9.et8 chrlstão
da escola classica, natural de Treviso, bispo de Poitiers.
VIDci (dâ), vide art. "Leonardo da Vlnci".

son).
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nt
ponicos ficaram

na versão
§3ü:ffi
o Canon- ehristã" 1T;
ch, Machabeus,

,.ffi,"§ +lã:"ô

.3

topicos

fuio, entre 364-263 antes de Chr., fundador da escola estolca (vide art. T .ygt.), dirtsiú
ã §[-ü,'-;* -rá;iJ'de 50 annob.

Morreu por suicidio.-

_

-

7.otoa6üro (Zarathusüro),

dos de sua viàa são tenáá
em que viveu (oscilta entre
morreu com ZT annos. E, o Íu
sobre trflithras, I vol.). O nom
em nossos dias, pelo livre de N

sprach Zarathustia,'.

I
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