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APRESENTAÇAO
Não há religião sem oogma, moral e liturgia;
o dogma promulga verdades a serem crldas, a mO·
ral dita mandamentos que devem ser praticados e
a liturgia prescreve regras para o CÜlto a Deus.
A nossa religião, revelada pelo próprio Deus
está contida na Bíblia {Antigo e nôvo Testamento)
e na Tradição.
E é justamente sôbre Dogma, Moral, Liturgia
e Bjblia que versa nossa modesta obra, ao que pa·
rece, primeira e única no gênero, no Brasil, vindo,
portanto, preencher uma lacuna na bibliografia re- .
ligiosa.
Quantas vêzes nos assaltam pequenas dúvidas
sôbre a acepção exata deste ou daquele têrmo de religião, quantas vêzes precisamos de um conceito
breve daquel'outra palavra ou urge que saibamos o
verdadeiro significado de uma expressão, sua origem
ou simbolismo ?
A isto se propõe - sem pretensão alguma êste Dicionário. Pela bibliografia consultada, será
fácil ao consulente aquilatar das canseiras exigidas
nas pesquisas para o resultado que ora se dá a
lume e que, afinal, se realizou num pequeno lapso
de tempo {4 meses). Desde 1959 estava concluido,
mas só agora foi possivel editá-lo, graças a um gru.
po de amigos. Evidentemente não constitui obra-completa nem perfeita - como nada o é, senão
~us. Tampouco esgota o assunto e muitas falhas
.ser-lhe-ão apontadas - e esperamos a caridade dos
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leitores em fazê-lo
as quais serão sanadas em
futuras edições, se as houver.
Não podemos deixar de consignar, nesta apresentação, um agradecimento todo especial a quan~
tos, de uma forma ou de outra, colaboraram conosco : à Academia Mariana, de Friburgo, a época
sob direção dos Frs. Barbosa, S. J. e Nelson Santos.
S.J., cujos filósofos coligiram grande parte da matéria referente à Biblia; à Comunidade Capuchlnha
do Rio de Janeiro, pela gentil permissão de acesso
à Biblioteca do Convento; aos Revdmo. PP. Pancrá·
· cio Dutra, S.J. e Antonio Iasi, S.J., pela contribuição
valiosa na parte de Moral e Protestantismo, respectivamente; ao Pe. Valério Alberton, S.J., na parte do Concilio, e ao Pe. Romeu de Farias, S.J., pelas
informações utilissimas; ao bibliógrafo Hélio Nunes,
pelas pesquisas em velhos dicionârios; aos congregados marianos Sylvio Junqueira Tostes e Alberto Concesso Chaves, pela cooperação taquigrafo-datilografica; aos desenhistas Roberto de Souza e Jorge Washington Faria Ribeiro, pela idealização e execução da.
capa; aos amigos Edgar Hofmann, Walter Fernando de Freitas e Arthur José Vieira, pelo incentivo
valioso e, finalmente, ao mestre e amigo Pe. Paulo
J. de Souza, S. J., pela inteligente, segura e culta
orientação, sem a qual, certamente, não terlamos
coragem de publicar o que ora colocamos nas mãos
dos leitores nosso : "Pequeno Diclonârio Cat61ico''"
que visa a servir para maior glória externa de Deus
e da Ssma. Virgem.
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P. ex . . . ... .......... ..... .. . .... . . .
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Séc. ................ ... ............ .
Sir............. ·................... .
Teol.
Tess. . . . . . ....... . ....... ····· .. .. .
Tur.............................. . .

v ................................. .

= ... ..... ......................... .

+ ................................ ..
+ou- ......................... ..

* .. ...... ...................... .. ..

t

Alemão
Anglo-Saxônlce
Apocalipse
A.rabe

Aram.álco
Antigo Testamente>
Cânone
Castelhano
Confere
:t:clesiástico
i':xodo
Fenfcio
Flamengo
Fr&ncês
Gênesls
Grego
Hebrilco on Hebre•
Isto é
Inglê•
Italiano
Latim
Lueas
LltUJ"gia on Litúrgico
llai'COfl
Matens
N6vo Testamento
Persa
Por e:J<emplo
Sânscrito
~enio
Sl~o

Teologia on Teolõgk~>
Tessalonossenses
Turco
VIde
Igual a
Mais
Mais ou menos
Nascido em
Faletlldo em
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=

AA.B.AO - (heb.
4muito
alt~») ou «mestre») Irmo de Moisés, da tribu
de Levl; primeiro sacerdote do povo judeu,
tendo morrldo sõbre o
monte Hor.

=

ABA - (sir.
pai) - titulo correspondente a.o de
Bispo em algumas Igrejas
orientais, coptas, etióplcas
e Birias.

=

ABBA - (aram.
pai) expresão frequente na Btblia, principalmente no
N . T. (p. ex., na oração
de Jesus no horto das
oliveiras - Me. XIV, 36),
designando · Deus como

regulares, p. ex., Abade
beneditino, clsterslense: '
sempre sacerdote eleito
pelos professos da Ordem por tõda 8 vida,
com Idade mlnlma de 80
anos, sagrado segundo o
Pontiflea.Ie Romannm; 8
.sagração se parece com
a de Bispo, mas não lhe
confere nenhum caráter ·
especial, nem a plenitude
do sacerdócio.
Governa
uma Abadia com autoridade plena, podendo conferir
ordens
menores,
benzer os santos óleos,
consagrar cálices, altar
portâtil etc. e goza de
prerrogativas llt11rgicas, p.
ex. uso dos pontlfica18
Abade Nnllln• <= de nenhuma diocese), há de
ter território próprio de
3 paróquias, no mlnimo.

paJ.

=

ABADE (gr. abbi
pai) - Superior religioso de monges ou c6negos

ABADESSA (lat. abbatlssa; ecles.) - rellgloaa
que governa uma Ab&dta:
a exemplo do Abade 6
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eleita e consagrada com
tôda aa caracterfsUcu,
menos o que 6 sacerdotal.

ABADIA (lat. abbatfa;
ecles.) - Casa Rellg108l1
de monges, ou religiosas,
canônicamente ereta com
especiais condicões, nAo
podendo ter menos de 12
membros.

=

ABDIAS - (heb.
cservo
do Senhor:.) - um dos
Profetas Menores do A.
T., profetizou as lutas e
vitórias do Povo de Israel contra os Idumeus.

=

ABEL - (heb.
cplanicie
verde,.) - o segundo fi·
lho de Adão, morto por
seu lrml.o Calm.

+

ABL1JO.IO - (lat. ablutloae; Ut.) purlflcaçlo
dos dedos e obJetoe depois que elltiveram em
contato com aa esp6de~~
sagradas: na MISS& tem
lugar 2 vêzes depois da
eomunhAo.

ABGBTO (lat. aborta)
- morte do feto ou sua
expulsAo antes de eer
viável (diferente do na.sclmento prematuro) : quando produzido artltlclalmente afora o caso de
salvar a vida da mAe. 6
crime previsto no Código
Penal (art. 1.28) ; proibido
pela Igreja, mesmo visando salvar sõmente. a mAe
é pecado grave com excomunhAo normalmente reservada ao Bispo.

=

AB.JUBAB - (lat. ab Jnrare; ecles.) ato de
renunciar à heresia, ao
cisma ou à apostasia;
obrigatória para todos que
voltam ao seio da Igreja,
menos aos menores de 14
anos e aos pagAos quando batisados adultos.

ABBAAO - (heb.
cpai de
multa gente») nome
em que Deus trocou o
de AbrAo, primeiro dos
mais Importantes Patriarcas do A. T., escolhido
para pai do povo judeu;
era natural de Ur (Cal·
déia) - Cfr. Gen. XI, f
e Exod. XII.
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ABRENUNCIAB - (lat. abrenuntlal't'l) ação de
repellr, exconjurar, como
p. ex., -cCruz, credo, livre-me Deus, abremlnclo:..

ABSIDE (gr, = acrescentar; llt.) - parte sobresalente na extremidade das Igrejas, geralmente em forma semicircular,
onde fica o altar-mór.

ABSOLUTO (ecles.) aquêle a que se confere
absolvição sacramental, a
que se levantou a excomunhão ou Interdito.
ABSOLVIÇAO- (ecles.) sacramental, remissão dos
pecados e penas (pelo
menos eternas) concedida pelo sacerdote, em
nome de Deus, no Tribunal da Penitência (ConflssAo) .
ABSTIN1tNCIA (ecles.)
- privação dos prazeres
do gósto mesmo l!citos; o
não uso de carne e caldo de carne em dias prescritos pela Igreja, especialmente na Quaresma.

ABULAB - (eclM.) - selar documentos pontlnclos
com bula ou sêlo de
chumbo (v. Bula).

AÇ.AO CATOLICA
(eeles.) - colaboração dos
leigos no apostolado hierárquico; sempre existiu
na Igreja, maB sua orpnizf!.!:ilo nos moldei! atua!B
se deve ao Papa Pio XI.

A. C. 111. - sigla que juntamente com um triAgulo
vermelho formam o distintivo
da
Associ&4:ã•
Cristã de M-~. organizal;l!.o protestante com
finalidades esportiva, artistlca, cultural e lndlretnmente religiosa..
Fundadeem 1844, na Inglaterra, por J'orge Wlllans;
da! pe.ssou a outros pa!ses, chegando ao Bms11.
vla EE. uu.. em 1893.

ACOLITO - · (lit.; ecles.)
aquê!e que recebe a
ordem do acolltado; diz..
se também do leigo que
ajuda a Missa (sendo
crlanl:&, chamam-no .eorolnha..).

-9-
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=

(heb.
famllta,
descendência) n om e
dado ao gênero humano
que depois passou a próprio, designando o primeiro homem criado por
Deus: é verdade de Fé
que houve um primeiro
homem criado por Deus
em estado gratuito de
Integridade e Imortalidade; da mesma forma, 6
de Fé, que sua alma foi
criada por Deus dlretaIDente e o seu COrPO coDerfado. ·Discute-ae entre 08
teólogos o cmod11h do
corpo, nada mais.

AD.&O -

ADIVINHAÇ.&O - (lat. dlviaare) conhecliDento
de coisas futuras e ocultaa por meios Inadequados, supersticiosos ou mes.
IDO cOID lntervencilo do
demônio, portanto, prática condenada pela Igreja.

AD-LDIINA -

(ecles. visita cad-lfmilla apMto1 - (visita às portas
dos Apóstolos) é a que
cada BisPO deve fazer ao
Papa de 6 em 6 anos.
para 08 da Europa, e de
10 em 10 para os demais;

a expressão vem do tamulo dos santos Apóstolos Pedro e Paulo que se
encontram em Roma e
que os Bispos visitam
para significar a continuidade do govêrno da
Igreja.
ADOÇAO - (lat. a.doptlone
perfilhacilo; teol.) adocão divina, um dos
efeitos da Redenção; tendo sido salvos por Cristo,
nosso Irmão, tomos pelo
mesmo fato ado1ados por
Deus Pai.

=

ADORAÇ.&O DA CRlJZ tendo sido banhado pelo
sangue Divino da vitima
sacrossa.nta, o Filho de
Deus, :: n.doraçio da cruz
tem sentido todo especial
e próprio : visa o madeiro utilizado na crucificação do Salvador, e na
Sexta-feira Santa constitui o ápice da liturgia;
não existindo em tôda
parte reliquias da verdadeira cruz, se extendeu
aos crucifixos , nesse dia.
de modo especialíssimo,
crescendo aos olhos da
humanidade o valor dêsse culto, seu significado
e simbolismo.
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ADORAR - (lat. ad-orare)
- ato supremo de culto
a Deus reconhecendo-o
criadOt" e Senhor de tudo;
a principal manlfesta~;ão
de adoracão foi sempre o
sacrlflclo (inclusive no
paganismo), pelo qual se
destrói uma vitima em reconhecimento de que tudo
é de Deus. O ato de adoração por excelência no
cristianismo 6 a Missa, o
sacrifício Incruento de
Cristo.

ADBO (lat. atriu)
Ares de terreno em frente
a uma igreja; em sentido
lato, o lugar que a cerca.

ADULTaBIO - pecado contra a castidade e a justiça consistindo n 0 ato
conjugal completo com o
conjuga de outra pessoa;
mais grave quando ambos
são casados; é ta.:nbém
adúltero o homem casado
que vai a uma mulher
solteira.

ADVENTISTA.S - diversas
seitas protestantes, desta·
cando-se a dos Adventls·

-11

tas do 7• Dia, pois esperam um proximo advento
do Senhor; e 7• dia por
que observam o sábado.
Fundou-os o batista Guilherme Mlller (1782-1849)
e existem no Brasil desde
1916.

ADVENTO (lat. adventus
chegada; llt.) tempo de prepara~;ão para
o Natal constante de 4
domingos, sendo que o
primeiro dá início ao Ano
Litúrgico ou Eclesiástico.

=

AFINIDADE - Oat. affinitaie
Umltrofe, que se
tocam pelo limite; ecles.)
pa rentesco surgido pelo
rnatrlm6nio cristão válido,
consumado ou não: gên·
ro, nora, sogro e sogra.

=

AGAPE -

(gr.

acápê

=

amor fraterno ou caridade; lit.J - refelclo Intima dos primeiros cristãos
que precedia a Missa e
a Comunhão; comecava no
sábado, à noite, e só terminava na madrugada de
domingo; os abusos obrigaram a separar~ o ágape
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da Missa e no séc. IV
desapareceu; costuma se
empregar o têrmo para
significar a Comunhão.

AGAPI.:TAS (gr. agap6te =amada; ecles.) -virgens que na prlmltlva
Igreja viviam em comunidade, sem fazer votos.

AGAR - heb. = <do sul•)
escrava egipcla de
Abraão; mãe de Ismael,
expulsa com êle depois
do nascimento de Isaac;
andaram perdidos pelo de.
serto, famintos e sedentos, quando apareceu um
anjo que Indicou uma
fonte; Ismael foi o tronco de que nasceu o povo
árabe (Ismaelitas).

=

AGEU (heb. hagga.l.
festejado) ~ um dos mais
breves profetas do grupo
dos menores do A. T.;
trAta da reedlficacAo de
Israel e apresenta Zorobabel como tlgura do
Messias.

AGGIORNA.MENTO - (!tal.
= atuallzacAo) - o mes-

mo que .,ar dia, m~
dernlzar-se no bom sentido, l. 6., autocrftlca e
reforma
para
melhor-;
Joio XXlli dlsee da Igre..
ja quanto ae estruturlll!l e
instltulçl!es eclesiásticas;
Paulo VI :
cpenetracão
esclarecida no espirlto do
Concilio e flél aplicacão
das diretrizes que êle traçou de um modo tão feliz e tão santo,.
AGNóSTICO - aquêle que
sem negar a existência
de Deus, afirma no ·entanto. que não se pode pr~
var a sua existência; 6
também aquêle que diz
prescindir de Deus ou
slplemente nlo cogita de
sua e:dstncla.

=

AGONIA - lat.
luta) conjunto de sofrimentos
que, geralmente, acompanham os tlltlmos trAnses do moribundo; sofrimentos tlslcoa e morala
de Cristo no jardim da.s
oliveiras, por Isso chamado Horto da Agonia.
AGOSTINHO (Sto.) - naceu
na .Mrlca em 364, convertido por Sto. Ambróelo
aos 33 anos; feito Bispo
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em 430. Um dos h~ns
mais sábios da humanidade. Sua qtil.e foi Sta.
~Mônica
que rezou sem
cessar pela sua conver-

são.

AGNUS DEI - (lat.; e gr.
Cordeiro de Deus; Ilt.)
- expressão que na Blblla designa a vitima destinada ao sacrificio e S.
.João Batista com propriedade aplicou a Crieto; parte da Missa na
qual o sacerdote, antes
de comungar sob as duas
espécies, repete 3 vezes
e s s a lnvoca!;ão, sendo
acompanhado pelos fiéis
(antigamente era em latim e sõmente êle recitava) ; pequeno disco de
cêra benta só pelo Papa
de 7 em 7 anos, na Quinta Feira Santa, com . a
imagem de um cordeiro
ou cruz Impressa. 1!: um
l!acramental e em sua
bênção se pede contra as
doenças, perigos do mar,
lncendlos, Inundações e
para os partos.

AGBEGACAO - (ecles.) flllacão de uma assoclacAo rellgiosa a Assoclael!.o omaten, i.é., a primeira fundada, para efeito de participar doe mesmos privllég!Os e graças
espirituais, sem contudo
sofrer juriedicAo da prlmârla.

=

AGUA (lat. ~Mtua é
elmbolo da purificacAo
pelo fato de lavar, limpar,
purificar; elemento que
Cristo estabeleceu como
matéria do batismo; no
Ofertório da Missa é misturado ao vinho, simboIIsando nossa unll!.o com
Cristo e como Cristo tomou a nossa humanidade;
na Blblla aparece vârlas
vezes como slmbolo da
craça divina.

.&GUA BENTA (ou lustrai) mistura de sal
exorcizado e bento com
água da mesma forma
exroclzada pelo sacerdotesegundo a fórmula tradicional desde o séc. VIn.
J!l um sacramental emprecado no culto, nas bêncAos, sagrações, nos exor-

-13-

http://www.obrascatolicas.com/

cismoa, exéquias e na
vida privada para aspersão de pessoas e objetos.

ALAPA - (lit.) - leve bo!eda que o Bispo dá na
face do crismado, como
sinal de que deve estar
disposto a tudo sofrer
pela Fé.

ALBIG:IUISE denominação derivada da cidade
de Albi (França) e dadrt
aos partidários da seita
herética, polltica, e mesmo armada. que no século XII consttiulram verdadeira a.ntitese do catolicismo; consideravam a
Igreja como a personificação do mal. Foram
vigorosametne combatidos
por S. Domingos com a
arma do rosário.

ALELUIA (heb. alelluia
louvai a Deus; llt.) exclamação
de
alegria
conservada na liturgia,
sobretudo no tempo pa.ecal; nome
e um doa
cânticos interleclonals da
Missa.
que
atualmente
pode ser Udo pelo povo.

=

ALIT"ORGICO - (de a privativo
liturgia; lit.) excluído da liturgia, dizse do dia em que não há
oficio próprio na Liturgia, como P. ex. no sábado Santo ou da Paixão.

+

ALFAIAS - (lit.) - objetos e paramentos do culto; cálice, patena, custódia, ãmbula, casula, etc.

ALliiA (lat. anima) esp!rito Imortal, lncorruUvel, dotado de inteligência e vontade, criado
por Deus para a forma
do corpo humano; contrai
o pecado original no momento da união com o
corpo, e, livra-se dêle,
com 0 batismo.

ALPHA ET OMEGA
(teol.; llt.) - primeira e
última letra do alfabeto;
grego;
slmboli.smo que
Indica ser Cristo, como
Deus, é. o principio e o
fim de tôdas as co!SIUI
(cfr. Apoc. I, 8); é o qu~
expressa a cerimônia da.
Vlgilla. Pascal, quando (j
sacerdote taz, com grãos
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de Incenso, incisões
Clrio Pascal.

no

ALTAR (lat. altar rea,
altns == lugar elevado;
lit. ) local ou · objeto
cultuai sôbre o qual o
sacerdote oferece o sacriflclo ritual ou lltúgico;
é a figura de Cristo. O
altar fixo possui partes
essenciais, acessórias e
guarnições, p . ex. corpo,
pedra d'ara (que é prOpriamente o altar) degraus, supedâneo, taberná.culo, banquetas, cruelfixo, velas, toalhas etc.
Altar-portátil é aquêle que
fàcllmente se trans porta,
em viagem ou tempo de
guerra, com licença do
Bispo. Altar mór, i.é.,
forma sincopada de alta r
maior ou principal, onde
geralmente es tá o orago
da Igreja; Altar Privilegia.do
(altar privilegia:tnm) é aquêle em que
o celebrante pode aplicar indulgência plenária
à alma em cuja intenção
está celebrando; é geralmente indicado por uma
tabuleta.

ALTARISTA (eclell. o conêgo que, na BasllJ.ca
de S. Pedro (Vaticano),
é encarregado da decoração do altar-mór e de conservar os páliOs que lhe
são entregues pelo subdiácono apostólico.

AMBICAO - (lnt. ambitlone = desejo) - procura
Imoderada de fortuna e
bens, de glória mundana.
de honrarias, de poder;
cobiça.

ALTISSDIO - por ser o superlativo de alto, emprega-se significando Deus;
a expressão, •Filho de
Altisslm<»>, é o mesmo
que dizer : Filho de Deus.

AMBULA (lit.) - espécie de copo dourado por
dentro que serve para
conservar e distribuir 1111
hóstias consagradas na
comunhão; chama-se também cibório.

=

AM8M - (beb. amea
aaslm seja; llt.) - contirmacll.o de uma atll'1JI8Cio,

~t5-
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de um

desejo,

po dos menores do A.T.,
profetizou o destêrro e os
castigos de Israel na A&slrla.

por 1No

se usa no tinal daa orações como resumo de tudo

o que se disse a Deus; na
Missa. é dito 11 vêzes, com
os mais variados slgnlticados.

+

AMENTAR (a
mente
= lembrar-se) - em linguagem religiosa, rezar
pelos defuntos. lembrarse doa mortos nas ora-

cõea.

AMICTO - Oit. a.m•ri,...
cobrir; llt.) peta de
linho branco, com dois
cadarÇOs e cruz bordada
- no centro, que o sacerdote põe sl\bre a cabeca e
depois de!Jra caJr sôbre
os ombros; llignltica a
defesa do sacerdote contra >ts Insidias do demOnlo. por Isso é chamado
o

~elmo

dt:J

ANA nome de diversas
mulheres da Blblia, especialmente da espôsa de
S . .Joaquim e mãe da Virgem Ssma.; nome da mulher que impetrou com
as suas preces a Deus .um
filho, Samuel, o qual velo
a ser o primeiro juiz de
Israel.

Sfll,·acÃn>>:

lembra a coroa de espinhos que colocaram na
<::abe<;a de Cristo.
Seu
uso data do .~. VIII.

(h<'h hhmn~ =
que estã carregado)
•1m dos profetas do gru-

AMóS

AMUL:Il:TO objeto vivo
ou inanimado da natureza a que, suspersticlosamente, se atribui poderes
sobrenaturais, como evitar desgraças, maleflclos,
doenças etc., sendo, portanto, condenado p e 1 a
Igreja como também o
talismã.

ANABATISTA (gr. aná
= repetição
baptlstés
que batisa) membro
da seita que propugnava
pela repetição do batismo
para aquêles que o receberam antes do uso da
razão.

-16-
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ANAl<'OllA (gr. anaphorá
repetição; llt.) -

=

repetição sistemática da
mesma palavra no principio de diferentes !rases;
textos das liturgias orien._
tais quase sempre invariáveis que se restringem
a um formulário fixo; o
mesmo significado que se
dá à palavra ccánon», na
liturgia latina.

=

(gr. anã
para cima + agõ&"é
conduzir) - elevação, arrebatamento, arroubo da
alma na contemplação dal!l
coisas divinas; sentimento
místico da Sagrada EscritUI·a.

AN:AGOGIA -

=

(gr. anã.mnêsis = recordação; li t.)
- diz-se das palavras que
logo após a consagração
das espécies, repete o celebrante recordando o que
disse Cristo na última

durante multo tempo o
Sumo-sacerdócio em Israel
e tinha grande influência
entre eeu povo.

(gr. = afaetamento; ecles.) - prntlcamente o mesmo que acomunhão; no CQdigo de
Direito Canônico designa
uma pena ecle&iástica l;mçada com o ritual do aPontifleale Romannm•;
nos
decretos conciliares é uma
fórmula que condena uma
doutrina cont~a à Fê
e à Moral.

ANATEMA -

(ecles.; Jit.)
slmbolo de uma das
virtudes teologaiB - Eeperanca - e multo usado
na liturgia para significar
a Pátria Celeste a que
todos aspiramos.

ANCORA

ANAliiNESE -

Missa, e relembrando os
elementos de tôda a obra
da Hedenção.

estrado ou trono
assento eObre 2 varas P~
raleias, no qual se transportam, ao ombro, ae
imagens, nas procissões.

um dos condenade Cristo; deteve

ANEL - (pontifício e episcopal) - o que é usado

ceia,

ANAS -

dores

ANDOB -

que foi a primeira

-17-
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Pisa (1268) se tocasse
solenemente oa sinos para
tal recltii.Ção.

como ornamento e indicativo de autoridade; o do
Papa é chamado também
ocAnel do Pescador•; antlgarnent'e usavam-no como
siriete ou sêlo no lacre
dos documentos importantes.

ANGLICANOS
adeptos
da Igreja cismática lnglêsa. surgida do descontentamento de Henrique
VIII (1503-1M7) Por não
ter conseguido do Papa
a anulação do seu casamento legitimo; foi aos
poucos descambando para
a heresia. a ponto de se
tornar uma igreja nitidamente protestante na
doutrina e, aparentemente
católica nos ritos. Nos
EE. UU. a Igreja Anglicana tomou a denominacão de Protestante Eplscopaliana ou simplesmente Episcopal.

ANG~LICA (llt.) licão que se canta para a
bênção do Cirto PIIJlCal.

ANGELICAL (teol.) diz-se de tudo que <" puro,
santo, Inocente, per serem alguns dr,s atributos dos anjos.

=

ANGELUS - (lat.
anjo)
- nome dado a hora em
que se presume haja sido
a que o anjo anunciou a
Nossa Senhora de que seria a Mãe de Deus; devoção, devida ao fransclscano e doutor da Igreja,
S. Boaventura. de se recitar 3 Aves-Marias (de
manhã. a 0 melo dia e !
tardinha) em homenagem
à SSma. Virgem. Determinara S. Boaventura que
durante o capitulo geral
da Ordem realizado em

(gr. angelós =
mensageiro; teol.) -puro
espírito criado por Deus
para sua glória, antes do
homem; dividem-se em 9
coros: Serufins, Querubins, Tronos, Dominações,
VI r tu de s, Potestades,
Principados, Arcanjos e
Anjos.

ANJO

18

http://www.obrascatolicas.com/

'AMO LIT'CBGICO (ou Eclelliástlco) - 6 a eucel!lll.o
du épOCill!l ou clclos daa
Fe8tal lut1bddaa pela
Icre;Ja para que os fléla
comemorem e revivam os
Mistérios da Redenç&o, a
VIda, Palxlo, Morte e
Gloritlcaç&o de Cristo;
partlclpando dêstea Ml.etérlos que, na realidade,
Dio mala 11e repetem, mae
que a llturgla propõe e
comemora. ~entlmos cCrlato peregrinando, na sua
Igreja, pelos lléculos a
flm de manlfeatar-ee a
todos os homens ... :.; comeca com o Primeiro Domingo do Advento e encerra-se no Sábado que
segue ao dltlmo Domingo
depois de Pentencostes,
compondo-se de 3 Cleloe
ou Tempos : Natal, Pll.scoa e Pentecostes.

blleu em heb.) ; àtualmente 6 a comemoraç&o
que o Papa anuncia, de
Z em Z anos ou 60, eepécle de anlvers4rlo da
Igreja, ou extraordlnàriamente para festejar algum fato Importante na
hl.stória do Cristianismo;
durante sua duraç&o a
IgreAa concede Indulgências para remiBIIAo dae
penas temporais aos que
satisfaçam determlnadae
condições Indicadas na
Bula de Concessão.

ANTEMESA

(llt.)

pano consagrado I!Ôbre o
qual os crlstlos do rito
grego celebram a Missa,
na falta de altar consagrado.

=

ANO SANTO (ou Jublleu)

- o Levitlco, no A. T.,
refere ao quinquagésimo
ano, quando os escrav011,
segundo a lei mosálca,
deveriam ganhar a liberdade; era o chamndo
cano do jubllew, anunciado ao som de toques
de chifre de carneiro (ju-

ANTI-CRISTO - (
contrário a Cristo) - Individuo ou entidade que no
fim do mundo perseguirá
a Igreja (cfr. S. Paulo Tess. 11, 3-8) ; não contundir com ante-Cristo
que significa anterior ao
nascimento
de
Cristo,
como p. ex., ano 700

19-
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Ante Chrfstam (abrevia.
d~: A. -C.), I. é., antes
de Cristo.

ANT1FONA (gr. antlphoné = réplica. resposta; lit.) breve texto
cantado ou rezado que
precede e segue os Salmos na recitação do Oficio Divino; antecede a dlversas orações na Missa,
como p. ex., Ofertório,
Comunhão etc.

ANTIFONARIO - (lit.) livro que contém a cole<:!io de antífonas com as
notas respectivas do cantochão: diz-se antifoneiro
do cantor que levanta, entoa a antlfona.

ANTIGO TESTAMENTO
(A. T.) - São os livros
da Biblla que vão desde
a criação até a plenitude
dos tempos, I. é., desde
a Revelação do poder
Divino, da promessa e da
preparação da vinda do
Messias: são ao todo 46,
sendo 21 Históricos (1 a
19; 45/6): 8 Poéticos (20

a 26; 29): e 17

(27/8: 2.' a 44): eis ~
seus grupas e titulas:
Pentateuco: 1 Gêneais: :a -- a~ooo; 3 - Levltico: 4. Números e
6 - Deuteronomio: 6 .Tosué; 7 - Juizes: 8 Rute; 9 a 12 - dos Reis
(ou 1q, 20 de Samuel e ~
e 4Q dos Reis); 13 e 14Parallpômenos (ou Crônicas); 15 - Esdras; 16 Neemias: 17 Tobias;
18 - Judite: 19 - Ester:
~ Jó; 21 - Salmos;
22 Provérbios; 23 Eclesiáste: ~ - Cântico
dos Cânticos; 25 - Sabedoria; 26 - Eclesiástico;
27 - !saias; 28 - Jeremias; 29 - Lamentacões:
30 - Baruc; at - Ezequiel: 32 - Daniel: 33 Oséias: 34 - Joel; 36 Amós; 36 Abdias; 87
-Jonas; 38- Miquéias;
33- Naum; 40- Habacuc; 41 - Sofonias; 4.2
Ageu: 43 - Zacarlas: 44
- Malaquias: 45 e 46
dos Macabeus.

ANTIOQUiA _

cidade da

Siria que foi a segunda
sede da Igreja, onde, os

Profé-t-ic-o~s~-20~--s~e~-guid_o_r_e_s_d_e_Cri-s-t-o -fo-~~--~~
__
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ram pela primeira vez
chamados ccrbt.lou.

ANTIPAPA
(ecles.) aquêle que usurpa o trono pohdt!cio, em prejul·
zo do Papa legitimo e
canônlcnmente eleito,

APABIÇAO - (lat. apparitlone) - visll.o sobrenatural de coisas celestes;
manifestação corporal de
Nossa Senhora em Lourdes e Fátima e outros
lugares; não constitui dogma de fé.

=

(lnt. ante
+ Atare = o que está à
frente: ecles.) - 0 mesmo que Bispo diocesano.

ANT!STETE -

ANUNCIA.CAO - testa que
lémbra o mistério da encarnacllo dé Crista no
seio virginal de Maria
Ssma. ; conhecida desde o
séc. V, sua celebração tornou-se g-eral no sl'c. VIII.
Fixada a data do Natal
(25 de dezembro), a encar.
nar,ão lóglcnmente ocor•
re 9 meses antes. 1. é.,
:15 de ma.rço.

ANUNCIADA -- O r d e m
Moná.stica e de Cavalaria
fundada em honra da
anunciacão de Nossa Senhora.

APOCALIPSE - (gr.
revelação) iiltlmo Uvro
do N. T. escrito pelo
Apóstolo e evangelista S.
Joio quando esteve degredado na ilha de Pátmos por ordem de Doml·
ciano;
em
linguagem
simbólica prediz coisas
futuras, principalmente a
segunda vinda de Cristo
para o Juizo Final.

APOCATASTASE (teol.)
a renova~:llo unlvel'l!8l
para depois do reinado
de mil ano de Cristo, liegttndo os Santo9 Padres
da Igreja.

APóCRIFO - (gr. apókryphos = escr !to depois,
esconddlo ou falso) - o
que não é autêntico; cer·
tos escritos errõneamcnte

-21-
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tidos como pertencentes à
Blblia e rejeitados pela
Igreja.

=

APOLOGlltTICA (gr.
defesa, justiflcaçlo; teol.)
- parte da Teologia que
tem por fim defender a
rellglllo contra as lnve&tldas de aeWI detratores.

APOLOGIA (ecles.) fórmula de acusação geral dos pecados (o cConllteor., "m llllA8 origens,
~ uma de888a apologias) ;
discurso para louvar, defender ou justificar alguém.

=

APOSTASIA
(lat.
deslocamento,
deserçl.o;
ecles.) - a renQncia completa da Fé: difere da
heresia (negaçlo de alguma verdade) e do cisma
separaçlo da Igreja) bem
como
de
excomunhl.o
(pena pela Qual a Igreja
afasta seus membros da
comunhlo d011 fiéis). Claro que tanto o hereje com
o cismático ou apóstata
ficam, pelo fato mesmo,
excomungadoe.

-22-

A.POSTATA - eclN.) -:-, o
que comete peeado de
apoatasla; · ~~~o 1181'4 iL~
tata quem ldmplemnente
nAo pratica a rellgll.o.

APOSTOLADO mtssAo
exercida
aquêle que
ensina. serve e pro:Paca
doutrina de sua rellgilo:
atividade própria de todo
aquêle que é batisado e
crismado.

por

APOSTOLICA (Sé) A
sede do papado, i. é., o
conjunto doe órgf.oe 811bordlnados ao Papa que
administram e dirlgm:n a
Igreja; Bênçi.o Apoet6Uea (V. JJ6ae,io).

APOSTOLICIDADB - - ( ecles.) - canl.ter de veracidade da Igreja Católica, de ter sido confiada
aos Apóstola.do e de conservar ·a doutrina dêlee.

=

APOSTOLO (gr.
enviado) 011 U homens
escolhldoa por Cristo para
pregar 8U& doutrina e

fundar

1111&

IcreJa:

~
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que -se dedica ao
da rellgl.l.o.

~~ervleo

( = a altar) - palavra usada na Sagrada
Escritura e pelos Santos
Padres sômente para significar altar pagAo; mais
tarde, e poucas vêzes,
na linguagem poética e
erudita segundo o uso
que vem de Espanha,
significou altar cristão;
chama-se, hoje, ára, sômente a pedra sagrada
com o acréscimo porta-

ARA -

tllls.

(lit.) - espécie de pratinhos peque_nos com que estio JllUnldos os castl~s para que
nAo cala cêra das velas
sôbre o altar.

.&BCAZ (Jit.) area
de gavetllelt que ee ua
na.s 88Crlstlas JNU'& lfU&l'dar os paramento11 e outras alf41u.

=

ABCEBI8PO - (
Bl.epo
principal; eclel!.) - prelado qae prel!lde a uma
Provlncla Eeleslútl!l&. t.
é., eonJunto de dioceeee
chamadas sufragAnctu; o
Arcebispo nlo tem autoridade sôbre a pell80a
doa :Bl8po8 sufragAneoe,
mas pode Intervir. .4SID
suas dioceses em drcunstAnciu previstas Pelo C6dlgo de Direito Can6nleo.

ARANDELA -

.&BCEDIAGO (ecles.) sacerdote Investido pelo
Bispo de certos poderee
~bre os pArocos de eua
diocese;
na
primitiva
.Igreja,

ARCA DA ALIANCA - espécie de sacrário-andor
feito por Moisés segundo
as Indicações do próprio
Deus para guardar as
Tábuas da Lei: chamouse Aliança porque simbollsava a aliança, o compromisso entre Deus e o
seu povo eleito.

era

o

primeiro

dentre os dl4conoe, eendo
atualmente uma dlgnlclade nos Cabidos.

.&BCIPBBSTB sacerdote que
coloca A frente
prestado, 1. é.,
paróquias com

-:;13-
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de Areigrupo de
direito e
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deveres previsto pelo Código d\l . Direito Can6nlco.

ABQUIDIOCESE - diocese
que tem outras sufrag~
neas, i. é., ligadas a ela.
.{V. Arcebi,.l>O').

ARQUITRICL1NIO

=

(gr.

+

=

principal
·trlkllnos = sala de jantar
de 3 leitos
principal
autoridade no salão de refeições) - era quem dirigia os servidores nos
banquetes entre os orienárchi

ASCENÇ.\0 (lat. aséllndere
subida) - subida
milagrosa de Cristo ao
céu por seu próprio poder e com sua natureza
divina e humana; celebrase a festa na quinta-feira.
40 dias após a Ressurreição (Páscoa).

=

tais; espécie de mestrede-cerimônias; anfitrião.

ARVORE DE JESSI.: - árvore genealógica de Cristo, multas vêzes representada, do séc. XII ao
XVII, na pintura e na
escultura; geralmente do
corpo do Patriarca Jessé
(pai de Davi), deitado e
adormentado, sal um tronco em cujos ramos se encontram os antepassados
de Cristo ou da Ssma.
Virgem, só ou com o
Menino Jesus nos braçü.'l.

ASCETA - aquêle que pratica a ascética, I. é., exerciclos que tendem a perfeição moral e espiritual,
contemplativo, mistlco.

ASC:RTICA (gr. askétikós = ginll.stlca) - conjunto de normas ou exercicios espirituais que com
o auxfllo da graça de
Deus nos lévam à renúncia de nós mesmos é a
santidade, como P. ex.,
os
cExercielos Espirituais• de Sto. Inácio de
Loiola.

=

ASPERGE ME (lat.
borrifar, respingar, salpicar ou orvalhar; lit.) triplice aspersão com água
benta, nas Catedrais, quando e3tá presente o Bispo, e nas igrejas colegia-
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das; por costume nas paroquiais e ·conventuais, antes da Missa cantada ou
principal.

ASI'ERS ..\0 ~ (ou a.spergimcnto) -v. Asperge me.

ASPIRAÇAO -- (teol.) veemente desejo de al·
cançar um bem, especialmente a visão beatifica
de Deus.

ASSEMBUtiA -- (lit.)
denomlnadio antiga da
MiS&"l, com a idéia do
povo cristão reunido em
c&ssembléia»: diz-se atualmente assembléia dos
fiéis ou significando a
Igreja
Católica
ou
a

ASSUNÇAO (lat. ·= tomada; teol.) -subida de
Nossa Senhora aos céus
em corpo e alma; definido como dogma a 1~-11-50.
A Igreja não definiu que
Nossa Senhora não haja
morrldo, mas essa é a dou.
trina mais comum, pois
já desde 0 séc. VII em
Roma era celebrada a
«dormitio» . ou «pantio». A
festa solene se celebra a
15 de agôsto, com vigilia
e oitava.

=

ATEU - (gr, athéos
sem
Deus; teol.) - Individuo
que diz não crêr na existência de Deus; não se
admite que o diga de
boa-fé, pois na realidade
não existe tal criatura.

Missa.

nome do rei do.s
lnmo3 (* 434 t 451); venceu todos os Imperadores
do Oriente e do Ocidente,
submetendo-os ao pagamento de pesados tributos; era devastador e sanguinário a ponto de ter
o cognome de a:Flagelo»
de Deus»; dizem que chorou quando não tinha mais
rlinguôrn a dtfllinar; reza

ATIT.A -

ASSEMBLfUA DE DEUS nome de 3 grandés grupos de seitas protestantes existente há um século,
destacando-se no
primeiro grupo os Pentecostais que admitem o
· batismo p é 1 o Esplrlto
Santo; no Brasil estão
desde 1S13.
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a tradiçA.o que chegando
às portas de Roma, frente a frente com o Papa
S. Leão I Magno, identificando-se como o cFlagelo de Deus», o Papa disse : cEntão entra.. Mas
Átila não conseguiu, retirando-se para o sul da
Franca; diz-se que êle
viu no céu S. Pedro e
S. Paulo com suas espadas. não tendo fôrças
para enfrentar o Papa.

ATOS DOS APóSTOLOS livro do N. T., escrito por
S. Lucas; descreve de
Inicio a vida das primeiras comunidades cristãs e
a consolidação da Igreja;
posteriormente a b o r d a
quase com exclusividade
os fatos da vida de S .
Pedro e de S. Pnulo.

AVB (lat.) cwnprtmento romano; saudaçlo
usada pelo Arcanjo S.
Gabriel ao anunciar a
Virgem Maria a Boa
Nova. (cfr. Lc. I, 28).

AUDITOR (lat. auditora; ecles.) - aquêle que
ouve, estuda, informa, Interpreta leis em casos
propostos aos tribunais
eclesiásticos; assessor da
Nunciatura Apostólica.

AURf!:O.L A - (lat.) - circulo luminoso que na.'l
imagens circunda a cabe·
ça dos anjos e dos san_tos, simbo!isando a glória.; diadema.

=

ATRIÇAO- é o arrependi-

mento e a detestacão do
pecado por motivo sobrenatural distinto da caridade ou amor: medo do
Inferno, perda do céu;
chama-se também ceontrlção imperteJta».

AUTO - (lat. actu
ato)
- ato público, narração.
encenação; representação
teatral em fotma de história para divulgação e
catequése; auto-de-fé dizia-se, na Idade Média.,
da solenidade da Inquisição em que os penitentes abjuravam dos seus
erros ou eram purificados
pelo fogo.

j
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=

judeus na Ceia P88Cal;
foi o que Cristo escolheu
para transubstanciar DO
seu Corpo. A Igreja, DO
rito latino, exige tambêm
que as hóstias sejam sem
fermentos; em outros ritos usa-se pão fermentada.

(turc. ann
vexame) - afronta que os
turcos infligiam aos cristãos.

AVANIA -

=

(lat. uymu
sem fermento; llt.) - dJzee· do pão que usavam os

AZUlO -

•

-Zl-
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•

BAAL
divindade pagã
não definida que tomava
diversos nomes conforme
os países; para os gregos
e latinos era Adonis; o
culto de Baal foi introduzido entre os judeus pelos
pagãos vizinhos, por i;lSO
f o r a m
castigados por
Deus. No A. T. se fala
multas vezes de Baal e
diversos lugares e cidades tomaram seu nome;
no Evangelho aparece a
fonna Bel-zebnb indicando o demônio.

BABEL
(= Porta de
Deus ou nos deuses) nome hebráico de Babi!Onla, famosa cidade da
Mes opotâmi a , várias vezes
destruída e reconstruida;
a Bíblia fal a do Cativeiro
da Babilônia , pois seus
reis combateram multas
vezes os judeus e os levaram cativos. Ai viveram
Tobias, Daniel, Ezequiel.
etc. Nessa região os des-

cendentet!l de Noé ergueram uma torre altissima
em desafio a Deus e foram castigados pelo desentedlmento das llnguas,
razão qual cbabel• signtfica contudo.

=

BACULO - (lat. baealas
bastão; ecles.) - espécie
de bengala grande usada
pelos Bl9p011 como 8ÚJIbolo do seu poder pastoral; asam-no também as
Abadessas, por exce<:Ao.
em alguns mosteiros. O
Papa usa a Férula, l. ê.,
um báculo encimado por
uma cruz de braços Iguais.

BAJ,DAQUINO (lit.) estofos orientais de seda
que vinham de Bagdad
para confecção de paramentos; espécie de dossei
que servia de proteção e
era. s1nal de distinção;
p nno retn ngul~r de se da
su~tent a do
por 4 va ras.

-28-
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usado nas procissões do
Ssmo. Sacramento, das
reliquias da Santa Cruz
ou outros Instrumentos da
Paixão; cobertura do ai·
tar, substituindo o clbó·
rio; trono dos Cardeais,
Bispos, Abades e Prelados Nulllus; na arquitetura eclesiástica, dossel
de pedra, estuque, madeira ou 011tro material, por
cima das estátuas, sustentado pela parede ou
colunas.

BANHOS

-

BANQUETA - (lit.) - degraus sôbre a mesa do
altar não «versus populnnn, tendo a exten.sllo
dela, para colocação dos
castiçais e crucifixo, bem
como jarras de fiores;
diz-se também do jôgo de
castigais e cruz.

BARNABITAS - membros
da Ordem Religiosa, fundada em Milão em 1530 e
definitivamente constituida por S. Carlos Borromeu, em 1579.

(lat. bannum

= prociamacão; ecles.) o mesmo que proclama ou
anúncio de casamento nas
Igrejas (nada tem a ver
com o vocábulo banho) ;
deviam ser feitos em 3
domingos ou dias Santos
seguidos, nas Missas, na
paróquia de cada ~ dos
noivos, para efeito de descobrir posslveis Impedi·
mentos, podiam ser dis·
pensados por motivos a
critério das autoridades
eclesiâsticas e não se rea·
lizavam em se tratando de
casamento entre católico
e não católico.

BARRETE (Eclesiástico) lat. birretum; lit. - cobertura quadrangular para
a cabeça dos clérigos;
possui 3 ângulos salientes com gomos e 2 reen·
trantcs; quando se destina a Bispos ou a outros
dignitários tem a côr
roxa-escarlate, de Cardeal
é púrpura.

BARTOLOMEU - um dos
12 Apóstolos,
provavelmente o mesmo que Natanael, natural de Canal
de Galiléia; pregou nas
Indias e na ArmêniL
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Morreu decapitado, em
Urbanópolis, onde converteu o rei e sua esposa,

BABUC um dos Profetas do A. T., companheiro de Jeremias; em suas
profecias chama a atenção do Povo de Israel
para seus crimes; e advertindo-os das causas de
suas degradações, promete-lho as bên~ãos de Deus.

BASILICA (gr. basiliké == real, bela; ecles.)
- titulo dado a igrej9.3
muito antigas que por sua
forma imitavam as belas
residências romanas; titulo concedido principalmente às mais importantes Igrejas de Roma; há
as chamadas «Maiores»:
S.
Pedro
(Vaticano),
S. João de Latrão, Sta.
Maria e S. Paulo extramuros, todas em Roma.
S. Francisco e N. S. dos
Anjos, em Assis (Italla).
Possuem altar papal, onde
só o Papa, normalmente,
pode celebrar. «Menores»
chamam-se muitas outras,
em Roma e em todo o
mundo, por sua especial

d!gnlndade,
movimento,
tradição etc. ll:sse titulo
não trâs privilégios, salvo certa precedência honrlf!ca para os seus sardotes; nas procissões podem levar a umbe.la e a
eam.panhia,

(lat. abbatina,
de abbas == 'pai) - era o
vestuário talar dos abades; tornou-se posteriormente de uso dos padres;
atualmente
está
sendo
substituída pelo «clergymn.n».

BATINA -

sacramento
instituído por Cristo para
apagar o pecado original
e fazer o homem cristão,
filho de Deus e herdeiro
do Céu; há os chamados
batismos de desejo e sangue (mart!rio) que salvam
mas não sã 0 sacramentos
propriamente. niio imprimem o caráter de cristão.

BATISMO

uma das centenas de seitas protestantes, já subdivida dezenas

BATISTAS -

de vêzes entr0 êlcs 1nc:::-

mos desde sua fundacão
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em 1608 por J'ohan Smlth
(Inglaterra) e em 1831.
EE. UU.), por Roger Wlllans. No Brasil, depois
de duas tentativas malogradas (1859 e 1866), estabeleceram-.9e em 1881.
BATISTAB.IO (llt.) cnpela à entrada das Igrejas onde está a pia batismal; pequeno edlflcto
perto das Catedrais para
nêle se administrar o batismo.

da essencla divina, de qu•
gozam no Céu os bemaventurados.

BEATITUDE - (ecles.) tratamento honorifico que
se dá ao Papa e aos Chefes das igrejas orlentals
~Vossa Beatltude o Pa.·
arca de Consanntlnopla.,
p . ex.)

(heb. bet-lehem
casa do pão) - cidade
da Judéia a uns 8 quilometros
de
Jerusalém,
para o sul ; é também
chamada «cidade de David» ; local onde nasceu
J esus, numa gruta.

B.EJ,e.J\1 -

=

=

BEATO
(lat. beato
tornar feliz; teol.)
aquêle cujas virtudes heróicas foram, após a morte, reconhecidas oficialmente pela Igreja e devido ao testemunho de 2
milagres, também reconhecidos, é proposto ao
culto prlvu.do de todo
mundo ou ao culto público, mas limitado, de
uma Nação ou entidade
religiosa; a beatlficaçllo
é condição Indispensável
para a posterior eanonizaçio.

BELZEBC
mente

(orlginàrladeus das mosC!IS) !dolo pagão, para
os j u d e u s Identificado
tamhém coino Baal e outros !dolos, como sinônimo de cpr!nclpe dos dem ônios» ou Lllclfer, chefes dos esplrltos malignos.

=

BE~IA VENTUBADO

BEATIFICA (visão) teol. dlz-se da contemplaçllo
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Deus, que está no céu na
felicidade etern:~., o mc.;mo que santo.

podem ser benzidos com
simples sinal da cruz do
secerdote, desde que nlo
sejam facilmente deterioráveis, como p. ex., santinhos de papel, têrços
de vidro etc. existem ainda bênçãos em homenagens a santos ou para
pedir sua especial proteçlo, como P. ex., a de S.
Braz (3 de janeiro). A
principal bênção é a do
Ssmo. Sacramento, pois é
dada com as sagradas asespécies na custódia ou
ostensório
(solene)
ou
com a Ambula (simples).
A bênção se dlstlngue
das práticas superstlclo118.9, primeiramente porque
é dada em nome da Igreja, que pode dispor do
Tesouro Infinito de graças confiado a . ela por
Cristo; e segundo, porque nossa confiança nlo
se baseia na coisa material da bênção, como p.
ex., a água, mas unicamente na fé em Deus ou
na intercessão dos santos.

estado d" grande felicicidade, a glória eterna, o
Céu; dizemos no plural,
as bemaventunças, as 8
proclamações com as quais
se inicia o «Sermão da
Montanha» porque nos
preparam o ~ céu sem deixar de nos dar também
a verdadeira felicidade
que é a paz de consciência.

BEl\IA VENTURANç"A -

Bf:NÇAO- (lit.) -rito com

que a !~reja reserva pessoas ou coisas para usos
sagrados, como p. ex.
bênção do sal, da água,
dos paramentos. de um
religioso ou religiosa etc. ;
rito com o qual se implora graças de Deus para
pessoas e coisas, como p.
ex., bênção dos doentes,
da crianças, da comida
etc. Todas possuem fórmula própria no •Ritual
Romano» e não podem ser
dadas com outras palavras.
Objetos menores,
sem significação especial

-

Bf:NÇAO APOSTóLICA é a que o Papa, em nome

da Ssma. Trindade cancede aos fiéis em diver-
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sas circunstâncias ou por
motivos que a Igreja preceitua: 1) cln articulo
mortis», i. é., na hora da
morte do moribundo, podendo o Papa delegar a
um sacenlote a incumbência, aos sacerdotes que
assistam enfermos o cânon 468 faculta ~ste privilégio; e ao moribundo
que, apenas olhando o
quadt·o com o texto da
bêncão e a eflgie do Papa,
\'indo do Vaticano, arrepender-se das f a 1 t a ll ,
ganha indulgência plenliria, 2) a chamada curbl
et or!Jb, I. é., para as
cidades e o mundo; é a
que o Sumo Pontlfice
em determinada ocasião,
no dia e hora aprazada,
!anca ao Universo; 3) as
telegrlificas, carbográflcas
e por outros meios de comunicação que em·ia o
Papa a Congressos, Sinodos, eventos ou atos de
especial significado bem
como a pessoas pelos seus
serviços a Igreja ou projeção religiosa; 4) as que
inicia ou finaliza documentos importantes da
Sauta Sé.

BENEDICTUS (lat.
bendito.) - primeira palavra que deu o nome ao
hino cantado por S. Zacarlas, pai de S . .Toll.o Ba.
tl8ta; êssc hino é sempre rezado ou cantado no
Oficio Divino (Breviário)
à hora de cLaudeu; na
Missa foi encaixado no
Sanctns, Jogo após o Prefácio.
BENEPLACITO (régio) ecles.
licença ré~a
para ee publicarem atoa
da Cúria Romana, c11mo
Bulas, Breves etc.
BENEDITINO religioso
da Ordem de S. Bento;
dlZ-Sill daquêle que ~ erudito ou pacientlssimo,.
pois é sabido que é uma
Ordem onde se exige aos
que nela Ingressam sejam
formados e à paciência
dos monges de S. Bento
se deve os grandes monumentos da cultura profana e religiosa porque êles
as copiaram a mio em
pergaminhos, a n t e a do
ad,·ento da prem~a.
BETANIA - (heb. beth
casa
hheu
craca
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=

ção divina feita por eeu
intermédio e peloa Apóstolos. A lista completa
dêsses livros foi organizada pela autoridade infallvel d!!. Igreja e n
chama cCA11on da 8aii'J'&da Escritura». O têrmo
b!blia, em sentido lato,
deriva da cidade de Blblos, na Fen!cia, famosa
pelo comércio de pergaminhos, e passou a designar qualquer espécie de
fôlhas utilizadas para a
escrita. A partir do S.
Crisóstomo passou a compreender a coleç&o dos livros sagrados.

11\h
Senhor, i. é ., casa
da gra~a do SenhOr) .....,.
vila perto de .Jesusalém,
onde moravam Lázaro e
suas irmãs Marta e Maria, amigos lntimos . de
Cristo; das mais comoventes é a passagem em
que Cristo re11sucita Lázaro, após três dias de
morto, a Instâncias de
suas irmãs.
(aram. =
call8 da pesca) - localldade da Galiléia, de onde
eram naturais Pedro, André e Felipe; junto a
essa cidade, Cristo fêz a
primeira multlpllca~Ao dos
pAee. ·

BETSAJDA.

(gr. biblós :z: os
llvros; e Fen.) - coleçli.o
de livros que ellcritos sob
inepiraçlo do Divino Esplrito Santo, têm a Deus
como autor.
Chama-se
também Sagrada Escritura e sé divide em Antigo ou velho Testamento e
Novo Testamento. O Antigo narra a história do
povo eleito e contém toda
a revelação anterior a
Cristo. O Novo contém a
vida de Cristo e a revela-

(llt.) celede duas l'.Ussa1
pelo mesmo sacerdote, no
mesmo dia, por necessidade dos fiéis e com 11cen~ns do Ordinário do
lugar.

BINACAO bra~lo

BfBLIA -

(gr. Episc11po~
superintendente, guarda; ecles.) sucessor
dos Apóstolos e pOsto por
divina intttuiçli.o como dirigente de uma parte da
Igreja (diocese) onde êle
tem pleno poder de magistério e jurisdl<:lo, aem

l'IISPO

=

M-
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lnfallbthdade pessoal: êle
só ê lnfallvel quando ensina em conjunto com o
Papa, como p. ex., num
Conclllo, Slnodo etc. : o
Bispo pode ser : a) Diocesano 011 Bealdenclal,
tem e exerce o govêrno
da diocese: b) Eleito, I.
é., escolhido, mas ainda
nlo consagrado nem entronizado, embora possua
jurlsdlcllo na futura diocese nlo pode, porém,
exercê-la pessoalmente até
a consagraçl.o; c) Auxiliar, quando dado pela
Santa Sé a outro Bispo
por suas dificuldades pessoais ou da diocese multo grande: d) Ooadjator,
dado a outro que esteja
totalmente lncpactado de
governar a diocese, com
ou sem direito a sucesllo
(chama-se também Coadjutor
explicitamente
com o têrmo: com direito a encMsão) ; e) Titular,
em honra aos méritos,
eleito para uma diocese
desaparecida, como P. ex.,
na lnvassllo dos bárbaros
ou dos mulçumanos. Como
todos
os
Bispos
slo
postos para governar a
Igreja, conservam porém,
uma relaçlo meramente

juridlca ou iltalar com
aquela diocese (os Bispos
Auxiliares e Coadjutores,
e n q u a n t o permanecem
como tais, têm também
tal titulo, como p. ex. o
conhecido cuo do Bispo
«de 1\fuora», que destituido de sua diocese (Botucatú), ficou titular de
Maura (cidade da Asla)
mesmo depois da triste
apostasia; f) Bispo cln
partibns lnfldelltiJill> (abreviado: «in partlbue),
!.é., aquêle cuja diocese
estli cnas terras dos InfiéiS», lógo nlo tem sede
efetiva; g) Bispo cln nlgrls" (de prêto), ou seja,
aquêle que solicita licença para continuar usando
batina prêta.
BLASFEMIA (lat.)
palavra ou aclo lnsultuosa a Deus, à Virgem
Maria e aos santos ou
objetos sagrados; no A.
T . os blasfemos eram
apedrejados em praça pública.
BREVE - (ecles.) - documento papal, espécie de
Bula, de menor Importância, menos solene; eer-
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ve para comunicar-se com
uma pessoa particular ou
para
determinações de
menos r e p e r c u s s ã o ,
A Companhia de Jesus, p.
ex., supressa por um Decreto ( «UhrlstoR ac Uedempton, 21-7-1773) foi
restabelecida por um simples Breve em 7-8-1814
(«Uegimlnl Milltantis Ecclesiaeu); chama-se também breve uma espécie
de escapulário ou bentinho que trás uma oração
no interior, usada como
sacramental.

(lat. breviarium
súmula, resumo;
ecles.) - livro que contém o Oficio Divino, t. é.,
a or:lção oficial, que por
lei da Igreja, todos os
clérigos de Ordens maiores e uma grande parte
dos religiosos são obrigados a rezar diAriamente.

BUJ,A- (lat. boDa= bola;

ecles.) - Instrumento solene de comunicação do
Papa, concedendo ou revogando dispositivos disciplinares, servindo para
definições, concessões de
beneficios etc.; chama-se
assim devido ao selo esférico, de chumbo ou estanho, que se lhe apõe.

derivado de
Bula, significando certa
forma ou estilo de letra
em que são escritas as
bulas; bulis•a é o funcionário da Cúria Romana,
encarregado de registrar
as Bulas nos assentamentos próprios.

BULA.TICO -

BREVIA.RIO -

=

llt. espécie de bolsa, de papelão, forrada e com as
cores do paramento do
dia, tendo a finalidade
de guardar o Corporal
quando fora do uso; forma com o véu de cálice;
a pala, o cálice e a patena o conjunto de objetos
usados na Missa para a
Consagração das espécies,
I. é., o pão e o vinho.

BURSA (ou bolsa)

(lit.) baixo
castiçal, com cabo, trazendo vela de cera, que o
ministro carrega ao lado
do Bispo, nas funções
pontificais.

8UGIA -

36-

http://www.obrascatolicas.com/

•

CABIDO (ecles.) - da
mesma origem que Capítulo, é um conjunto de
clérigos. na maioria cônegos, nomeados pelo Papa,
que atendem por ofício
aos scníços litúo·gícos na
Catedral; normalmente estão obrigados à recita~ão
do Oficio Divino em comum na Catedral ou em
outra igreja indicada pelo
Bispo; compete ao Cabl<lo o govêrno da diocese
em caso de vacância (lapso de tempo entre a morte de um Bispo e a posse de outro).

- cidade da
Galiléia ao norte da Palestina, junto do Mar de
Galiléia ou Lago de Genesaré, onde Cristo esteve freqüentemente durante sua vida pública e onde
realizou inúme1·os milagres.

CAI<'ARNA()~I

CAIFAS - Sumo Sacerdote dos judeus, genro de
Anás, eleito pelo governador Valério sob influência
do sogro; presidiu o sinédrio que condenou Cristo; f<'z o célebre gesto
hipócrita de rasgar as
vestes quando Cristo disse ser Filho de Deus (o
judeu devia rasgar as
\'estes ou ouvir uma blasfêmia).

=

CAI!II (heb.
«aquisição») - filho primogênito de Adão e Eva que
matou por Inveja seu irmão Abel e foi marcado
por Deus (um sinal que
não se conhece) como fratricida; é 0 prototipo do
homem impio; seus descendentes, unindo-se aos
de Set (filho também de
Adiio), multiplicaram a
maldade sôbre a terra,
provocando o Dilúvio Universal.
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CAJADO - bordão pastoril com a extremidade superior curta. ou de gancho; como simbolo do cajado pastoril, os Bispos
usam o biculo, pois são
pastores de almas. (V.
Biculo).

CALENDARJO - (ecles.)lista dos dias do ano
com indicação de suas
festas religiosas; passam
de 100 as festas comuns
a tôda Igreja Latina celebradas no mesmo dia; é
grande sobretudo a variedade de festas de Nossa
Senhora.

CALICE - (lat. calix; lit.)
- espécie de cop o usndo
para a Con sagratão do vinho, disti n guindo-se n :t''
suas forma s : a) copn:
b) nó; c) pé; deYe ser
dourado por dentro e consagrado p elo Bispo, d epois do que s omente os
sacerdotes podem segurálo, a não ser sob um
pano (ou véu de cálice),
os leigos, nas fun~ões litúrgicas ou aula.

CAL()NIA falsa imputação a alguém de faltas
ou defeitos; a gravidade
depende da. pessoa do caluniado, do caluniador, da
coisa dita e da repercussão que pode alcança r .
CALVARIO - (heb. == lugar da caveira, por sua
semelhança a um crâneo)
também chamado em
arnm. Gólgota; pequeno
morro nas proximidades
dos muros de Jerusalém,
onde eram executados os
condenados; local escolhido para a crucificação de
Cristo entre dois ladrões.

CAL VINISl\10 - seita protestante que segue as
inovaçõ e~ introduzidas por
João Ca lvino (Cauvin) , dis cipulo de Ma rtinho Lutéro (1509 -15G4) no Cristiaui•nno; é t ambém conhecida p or Presbiteriana devido a o sist ema de govê rno através de ministros e leigos ; na Europa é chamada Reformada; outr'ls s eitas seguem
n doutrina de Calvino e
no Brasil estão desde 1859
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CAM - um dos filhos de
N oé que, por sua indiscri~Ao
despudorada, foi
amaldiçoado pelo pai, com
tõda sua descendência; os
camitas habitavam a Arábia, a região do Mar Vermelho e o norte da Africa; é falsa a teoria que
identifica os ne~ros africanos como descendentes
de Cam e conservados na
infcrloriclade d e v i d o à
maldição de Noé.

CJUIARA (Eclesiástica) espécie de tribunal presidido pelo Bispo, que julga casos de disciplina
eclesiástica, processos relativos a matrimônio e registros paroquiais; secretaria dos negócl os da diocese.

do autoridade espil'itual e
temporal da Igreja, na
falta do Papa, até a coroação de outro.

CAliiPA pedra que cobre a sepultura; denominação também da sineta
ou campainha (dimlnutlyo
de campa) que se usa nos
atos religiosos para chamar a atenção dos fiéis
para os momentos eminentes, como p. ex. na
consagração, durante a
Missa.

CAliiPA~ -

atos rellglo•os;
especialmente Missa, celebrados a céu aberto,
i. é. em praças, estó.dloa,
adro etc. quando se verifica grande aflu~ncia de
povo; para sua realizaçllo
se faz necessãrla a licença do Bispo.

CAMAURO - (lat.) - espécie de touca ou barrete usado pelos Papas, que
cobria rul orelhas, e servia na estação fria; atualmente quase só é utilizado para o sepultamento.
CAllllmLENGO (Cardeal)aquêle que preside a Câmara Apostúlica, exercen-

CAllli'ANARIO - (lat. campnnt9 parte da tôrre
onde estão os sinos ou
simpl'esmente tOrre com
sinos.
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localidade da Galiléia, a. uns 10 qullOmetros de Nazaré, onde Cristo, a. pedido de Maria
Ssma., realizou o seu primeiro milagre público,
transformando, numa. festa de casamento, a âgua.
&m vinho, mais saboro~o
do que o servido até então.

deias) devido
das velas.

CANA -

nome da Palestina antes da chegada
dos judeus vindos do
Egito quando seus habitantes - os cananeus foram derrotados; nome
também de pequena região entre a Palestina e
a Fenícia e daí procedia
a mulher cananeia do
Evangelho cuja filha Crlilto curou.

à

bênçAo

(gr, kan6n = regr·a; norma, coisa fixa;
lit.; ecles.) no rito
romano, a parte central
e fixa da Missa desde
o Sanctus até o Pater
Nos ter; lista dos livros
considerados pela Igreja
como inspirados.

CANON -

CANAAN -

CANDELABRO -

(casa)
- residência do Pãroco que deve obedecer a
cer·tas normas gerais ou
do Bispo; borHs canônicas, conjunto de orações
d.o Ofício Di\·ino.

C:\NONICA
ecle~.

CAXOSICO

(lit.) -

castiçal grande com ramlticações para diversas velas ou lâmpadas; lustre.

(lat. candeia = vela) - festa da
Purificnç!i.o de Nossa Senhora Cl de fevereiro)
chamada assim (ou can-

(livro)

•·e l!•s. - consider·:~uo pt>la
Igreja como inHpirado e
pertencente à Blblia; Pro-

toeauônico, admitido sempre; llf'utcrut'anônico, só
IH:tis tarde incluldo, como
p. ex., o Livro dos Mn(':lbe us.

CANDEJ.ARIA -

(= regulado, aprovado, estabelecido, autoridade eclesi:1sti·

CANONICO -

40-
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de Deus pelo seu povo,
depois da repatriaçll.o; é
cantado sob a forma de
um puro ldlllo entre um
pastor e uma pastora;
esta recusa tOdas as grandezas para ser fiel ao
seu amado.

ca; ecles.) - o que estâ
conforme os cânones, p.
ex. : vinho canônico, destinado à celebração da
Missa, branco ou tinto,
admitindo-se ligeira percentagem de álcool apenas necessária para a sua
conservação (V. C6dJgo
de Direito).

(canto corrtl plano ou gregoriano;
lit.) cântico litúrgico
oficial da Igreja, unlssono, silábico, diatõnlco (só
admitindo os meios tons,
exceto o si bemol); S. Gregório muito fêz para aperfeiçoá-lo e propagá-lo, dai
também o nome de gre-

CAN'l'O-CHAO CANONISTA - aquêle que
é versado, especialista ou

estudioso nos cânones da
Igreja, i.é., no Código de
Direito Canônico.

declaração solene, definitiva e
infallvel do Papa sôbre a
santiclrrde de quem já foi
beatificado; a canoniza~ão significa que a pessoa, com certeza absoluta, está no céu, Intercede por nós, serve de
exemplo para todos, pode
ter culto público universal; só pode ocorrer (com
mri~"imas
exceções) 60
anos após a morte.

CANONIZAÇÃO -

goriano.

(ecles.) - recinto, geralmente pequeno, habitual ou transitoriamente destinado ao culto divino, com caráter de
oratório público, seml-púl.Jlico ou privado, nAo, porém, de igreja; eapela
sixtina, é a dos cantores pontlf!ci08, no interior do Vaticano, fundada pelo Papa Xisto IV,
no séc. XVI, havendo no
seu teto a grande obra
de Miguel Angelo «0 Juizo Finab.

CAPEI,A -

CA.NTICO DOS CANTICOS

- um dos livros do A.T.,
onde é cantado o amor
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CAPELAO- (ecles.) - sacerdote auxlliar a serviço
· de pessoas (Papa, Rei,
Bispo) ou de Comunidade
Rellgiosa, Exército, capelas, co!égio11, hospitais,
cárcere, etc.
CAPITULAR - {Vigário ecles.) - O Vigário Geral
de uma diocese, representante e subitltuto do
Bispo.

CAPlTULO (ecles.)
reunião ou assembléia de
dignidades eclesiásticas ou
de religiosos ou religiosas, para tratar de assuntos predeterminados.
CAPUCHINHO - {!tal. cappnccino ::: capuz pequeno)
frades pertencentes a
um dos três ramos estruturais da 1.• Ordem
fundada por S. Francisco
de Assis em 1209, constli.ndo seu hábito de um
burel rnarron escuro, capuz caindo nas co.stas,
cordão branco com nós e
rosário na cintura iiandálias de couro, barba e
tonsura ou cora monástica.

CARATEB - (teol.) - sinal espiritual e indelével,
Impresso na alma com a ·
recepção dos sacramentos
do Batismo, Crisma e Ordem, e por isso não podem ser recebidos duas
vêzes; moralmente se diz
daquele que é reto, honesto e possui determinadas notas dQ bom senso,
equil!brio, justiça e honestidade.

CARDEAL (lat. cardo,
cardinis
gonzo ou cadeado; ecles.) - antigamente os cardeais eram
padres principais que de
Roma o Papa tomava
para auxilio do govêrno
Cardeais Presbíteros); fizeram parte também os
diáconos (Cardeais Diáconos) ; mais tarde tomou
o Papa alguns Bispos da
Itália para auxiliares (Cardeais Bi•pos); atualmente os Cardeais Bispos são
pouco~ e se ocupam das
dioceses suburbanas de
Roma; com o tempo o
cardinalato se tornou meramente um titulo, e foi
conferido até a leigos (p.
ex., Cardeal Mazarino, da

=

França) ;

nos

dias

que

!
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correm restringe-se aos
Bispos e, raramente, a
simples relir;losos, por mé_
ritos excepcionais; o conjunto forma <i Colégio dos
Cardeais, sendo todos titulares de uma Igreja de
Roma; Cardeais da Cúria
são os que vivem em
Roma para auxilio direto
do Papa, como P. ex. presidir as
Congrega~;ões
Romanas (Santo Oficio,
dos Ritos, etc.); Cardeal
In petto é aquêle que nomeado pelo Papa é mantido em segr~do ou não
se publica o seu nome;
Cardeal Camcrlenr;o é o
que exerce o govêrno espiritual e temporal da
Igreja durante a Sé Va·cante, i.é, de s de a morte
de um Papa até a coroação de outro eleito em
conclave. De:lde 1059 sõrn ente os Cardeais elegem
o Papa, razão pela qual
é sempre escolhido um
dentre êles; de Sixto V
até João XXIII, o Colégio dos Cardeais tinha o
número máximo de 72,
mas agora nlio há limite,
propriamente; Pnulo VI
ating·iu ao número de 99.

CABDINAL1CIO - respeltante a Cardeal, próprio
de Cardeal como, p. ex.,
chapéu, púrpura, etc.
CARIDADE - uma das três
Virtudes Teologais; amor
ao próximo, bondade, compaixão, esmola, beneficência; antigamente êste nome
era dado ao banquete que
antecedia a Missa (ágape).
CAB1SMA - (gr. chárlsma
= favor, graca) - dom
da graça de Deus, designação dos dons e dispoposição do cristão para o
deesmpenho de sua missão na Igreja; o poder de
fazer milagres.
CAR!IIELO -localidade onde
vi\·em o.s frades ou freiras da Ordem de Nossa
Senhora do Carmo ou do
Monte Carmelo; são chamados carmelitas e rigorosas são as normas dos
chamados «descalços>>; foram fundados pelo cruzaCio Bertoldo que os reuniu no Monte Carmelo em
U56; as regras definitivas foram aprovadas em
1245 e reformadas em
1564 por S!o João da
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Saturno (17/23 de dezembro), de Luperco ou Pan
(lá de fevereiro)
e de
Baco (16 de marco); com
o advento do Cristianismo conseguiu-se localizar
tais festas 40 dias antes
da Páscoa, antes do inicio da Quaresma; logo, o
Carnaval não teve or1gem
na Igreja como muitos

Cruz; para as mulheres
foi fundada em 1451, por
João Soreth.

CARNAVAL- (!tal. carne-

vale ou lat. carne = carne + vale = adeus) - é
muito discutida a etimologia:

«cnrne,

vale>>

<=

carne, adeus) ou ainda
<cca.rnis levumen» (== suspeusão do u~o da carne)

~npõem.

qu e rem alguns que slgni ...

ficava que ia comecar a
Quaresma, ontle era proibido o uso da carne; outros, porém, acham que
vem da forma latina vul-

c,; R'r1 ' X0

- f•·ade da Ordem Cnrtuxa, fundada em
1084 vor S. Bruno, cujo
mosteiro ficava num vale
<los Alpes perto de Grenoble, na Fran!:a.

gar «corrum navn.le» ou
«t':trrus na.vnlis», pois na

autiga Roma, muito antes da fundação da Igreja, à salda do Inverno
e chegada da Primavera,
festejava-se o reinício da
navega~ão; cortejo de carros alegódcos (em forma
ele navio) se movimentava, tendo em cima pessoas mascaradas que dansuvam e cautavam satiricamente; querem outros
ainda que o carnaval se
originou das festas pagãs
grego-romanas: saturnais,
lupercais e bacanais, em
haura respectivamente, de

(lit.) objeto de metal, louça, vidro ou outro metal de~
tinado a ~uster a vela.

C;\STIÇ,\J, -

CASTIDAUE -

(lat. cllstl-

tutc) - virtude da pureza, isenção de mancha,
inocência, intacto do uso
sexual.

(teol.) pmte da Teologia que estuda OS CllSOS de C<lnH-

CASUISTIC,\ -
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clt'mcla pelas regras
razão e da fé.

da

CASUJ"A - (lit.) - último
para:mento litúrgico que o
sacerdote usa na celebr ação da Missa; pode ncr
em estilo romano ou gótico; significa o ,suave
· jugo do Senhor e simboliza a cruz que Cristo levou ao Calvário.

CATACUMBA - antigos cemitérios subterrâneos onde
os primeiros cristãos sepultavam os seus mortos
e durante as perseguições
praticavam o culto divino;
muitas, ainda hoje, podem
ser visitadas em Roma.

CATAFALCO - (lat. catafalens) - espécie de estrado alto, ou eça, onde
se coloca o féretro para
visitação e Missa de corpo presente.

CATECISlUO (gr. katechismós = instrução - livro rudimentar de instrução religiosa pelo sistema
d& breves perguntas e res-

postas; local onde se ensina a doutrina: ensino
elementar da religião.

CATEC()lUENO (gr. katéclJCin
instruir)
artuêle que se admite à
preparação para o batismo e recebe instrução básica da religião.

CATEDRAL (gr. káthédra. = cadeira, assento;
ecles.)
sé ou sede;
igreja episcopal, i.é, sede
do uma diocese onde há
a cadeira ou trono (ca·
thedra) da qual dimana o
ensinamento do Bispo.

CATEQUf:SE (gr. lmtéchesis = ensino de vi\"a
voz) - instruir sôbre matéria de re!ig-iiio; ensinar
pelo sistema de perguntas
e respostas.

CATHEDRA (falar exCáthedra. = de cadeira)
- cadeira mug·istral pontifícia; falar com autoricla<.le suprema, em maté' ia de fé e moral, decidir
infalivelmente, prom"}gar
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lugar onde Cristo realizou
a última ceia que foi a
primeira Missa, momentos
antes. de sua paixilo e
morte.

dogma, o que só é reservado ao Papa. (V. Deflnlclo).

CATOLICO (:::: universal) cristão que vive
em unlio de doutrina e
de disciplina com a Igreja Católica, Apostólica,
Romana.

CEFAS - (aram. :::: pedra)
nome dado a Simão
por Cristo, ao vê-lo pela
primeira vez e que também quer dizer Pedro,
pois na lingua usada por
Cristo não há. diferença
entre o nome próprio red ·r o e o substantivo comum pedl'a,

C};J,IBATO - Eclesiástico)
- estado daquele que renuncia ao matrimônio para
entrar no sacerdócio; foi
imposto pela Igreja como
lei po&itiva a partir do
~éc. IV.

CENA.CULO (lat. caenaculum == sala de jantar)
local onde se fazia a
ceia ou jantar, refeitório;

CENOBIO - (gr, kaln6s ::::
comum
blon
vida;
em comum) - habltaçll.o
dos cenobitas, l.ê., dos
que viviam em comum
uma vida austera e Isolada; São Pa.cOnlo (370)
foi quem · Introduziu entre
os crletllos a vida cenobita em oposlçllo aos anacoretas que levavam vida
solitária ; Sll.o Macd.rlo e
Santo Hllá.rlo logo o Imitaram e os cenóblos se
multiplicaram no Egito,
S!ria, Palestina, Armênia;
com a organização por
Slo Bas!lio, no Oriente
(séc. IV) e Slio Bento de
Nursla no Ocidente (529)
da vida monástica, acabou-se com os cenobitas.

+

=

CENSURA - (Eclesiástica)
- diz-se da pena espiritual e medicinal imposta
pela autoridade da Igreja ao cristão delinqüente
contumaz, privando-o de
alguns bens espirituais;

I
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excomunhão, suspensão de
ordens, Interdito, etc.; censura de livros para obterse o nihil obstat e conseqüente imprimatur, e
que a Câmara Eclesiástica procede nas publicações que implicam douna, Fé e Moral.

oficial romano que comandava uma
centúria, l.é., um grupo
de 100 soldados.

que diziam dêle, e Pedro
respondeu : uTu és o Filho de Deus vivo»; e
Cristo torna a dizer que
êle é pedra (cefas), e dálhe o primado, o poder
das chaves e promete que
as portas do Inferno jamais prevalecerão sóbre a
Igreja fundada sóbre a
pedra que é Pedro.

CENTUBIAO -

CERIMôNIA- (llt.)- for-

ma exterior e regular do
culto religioso. solenidade, pompa; conjunto de
formalidades e preceitos
para maior brilho da 11turgia.

- estado e lugar de
suprema felicidade sobrenatural, no ·qual os anjos
e os homens justos (simtos) gozam por tOda a
eternidade a visão beatifica de Deus, prêmio das
virtudes praticadas neste
mundo por amor ao Criador.

C:t~;U

CIRORIO -

(lat. caeser) título dos 12 primeiros
Imperadores romanos que
se seguiram a Júlio César; despótico, ditador,
mau.

CCSAB -

CESABl!:IA DE FILIPE

cidade da Palestina, local onde Cristo interrogou oo discipulos sôbre o
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(gr. klb6rion

= perlcárplo, cáliceforme;
lit.). - pavilhão por cima
do altar, descansando sObre 4 ou 6 colunas entre
as quals pendiam cortinas velando todo o altar;
era usado nas Igrejas basílicas, e, atualmente, é
substltu!do pelo baldaquino. Em sentido translado chama-se cibório qualquer pavilhão, cobertura,
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abóbada ou armário na
parede, onde se coloca a
pixide com o Ssmo. Sacramento; diz-se também
da própria plxide ou àmbul-a.

pepúcio das crianças do
sexo

CIRCUNCISAO <= cortar ao redor) - cerimônia entre os judeus, imposta pela. lei mosaiCa,
consistindo no corte do

após

8

do-se assim consagradas a
.J e ová; ficava a criança
filha da lei, recebia uma
santificação legal e a ga-

ClNGULO (!lt.) - cordão, geralmente de linho,
que aperta e sustenta a
alva na cintura do sacerdote; significa a virtude
da continência e da ca<~
tidade, simbolizando as
cordas com as quais amarraram a. Cristo.

CINZAS - (cllBt. eenha) diz-se da bênção com as
cinzas dos ramos bentos
no Domingo de Ramos,
do ano anterior; o formulário remonta ao séc.
VII, sendo, porém, a cerimônia de origem inglêsa e Introduzida em Roma
no séc. XI e prescrita
universalmente em 1091,
por Urbano VI. (V. Quarta-feir.. de Cinzas).

masculino,

dias de nascidas, trJrnan-

rantia da pos~e das bênçãos do Senhor ao seu
povo. Como o Menino .Jesus submeteu-se a ela, a
Igreja celebrava a festa
na oitava do Natal (1.9 de
janeiro).

CIRINEU - (gr. k)·renaios)
originário de Cirene;
cognome de Simão que
ajudou Cristo a levar a
cruz ao Calvário; em sentido figurado, auxiliar,
ajudante.

()fRIO (Pascal) lit. vela grande e grossa que
se benze nas cerimônias
do Sábado Santo e se
conserva junto ao altar,
do lado do Evangelho, até
o dia da Ascenção do Senhor.
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UISlllA ~ (gr. ·sldsma = se].l:tl·ação) . - <l e ~vinculaçiío
do corpo e da comunhão
da verdadeira religião;
Gt'<IIHle Cisma ou Cisma
d<> Oddente se diz <la
dis~cnçào na Igreja (13781429) qtwndo houYe diYersos papas ao mesmo
tempo (Roma e Avinhão);
o Concílio de Con~tança
! 1115) e a eleição do Pap:c
M:artinho V (1417) puzermn filn a tHl situação;
Ci•ma tln Oriente ou Cisma dns Gregos é. a cisão
~ntre a Igreja Grega e a
Rnmana,
começada
no
séc. IX e consumada em
1054, pcrdurandó até hoje.

ClAUSTRO (ceies.)
pátio grande c retangu·' lat· no interior dos mo~·
teiros c conventos, que
serve para o recreio: em
sentndo figurado, o pró
pr!o mosteiro ou convento.

CJ.At JSURA (ceies.) recinto fechado em casa
de religiosos, canônicamente institulda, quer de
homens ou mul)•eres; proíbe-se, sob pena de excomunhão, a entrada de
mulheres na clausura de
t·c!igiosos e vice-versa,

- (ecles.) indulgência, bondade, diS·
posição para perdoar, compaixão, misericórdia.

cu•:~lfl;NCIA

CIS:IlATICO - cristão que
rec.usa,
voluntàriamente,
obediência ao Papa; há.
P. ex., o Cisma do Oriente, f. é., as Igrejas separarias . de Roma por se
recu~arem a reconhecer a
autoridade do Papa.

CLERGYl\lAN- (franc. antigo eler,;ie (clero) - lat.
antigo elericu• - gr. klerikos
An. Sa. mnnn
homem do clero) mi·
nistro, pastor, sacerdote:
por extensão e analogia
a vestimenta por êste usada, !.é., traje clerical con·
sistindo num terno comum (prêto ou cinza)

+

CISTERCH;NSE - da Ordem ou que diz respeito
a Cister, religiosos de
viela monástica que obedecem às Hegras da grande família de S. Bento.
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com uma espécie de cplaston~ ou colete com colarinho fechado na frente
(colarinho eclesb\stico).

CóDIGO (de Direito Can6nleo) - leglslaclo da Igreja fixada em 2.414 ceAnone.. ou artigos, abrangendo disciplina, moral,
etc.

=

CL:I:BIGO - (gr. kleros
sorte, heranca; ecles.) aquêle que pela tonsura
destina-se ao exercicio das
funções eclesiãstlcas, depois de ter principiado o
estudo teológico; por extensão, o mesmo sacerdote.

VLEBO - o conjunto de
sacerdotes de uma Igreja,
de um pais ou de tOda
a cristandade.

CLUNY - célebre Abadia
de beneditinos na Franca; da! salram llustres
personalidades como p.
ex. oa Papa. Gregório II
e Urbano II.

COADIUTOB - (ecles.) sacerdote nomeado para
ajudar e substituir um
pãroco ou um Bispo no
exerclclo de :mas funções.

COGULA- tdnlca de mangas larga11 e compridas
usada pelos membros de
nlgum~U~
Ordens monãstlcas.
COLAÇAO - lat. eollatlone; ecles.) - nomeac;Ao
para um beneficio ecleslãstlco; conc88sllo de um
titulo ou grau; Vigãrio
colado, I. 6., Investido em
carãter lnamovlvel até a
morte, salv~ falta grave.
COLETA - (lat. eolllcere
= reunir; Iit.) - oracil.o,
na Mlsaa., depohl do Jntrolto e antes da Eplatola que o celebrante recita
em nome da assembléia.
a qual, ~eralmente, alude
no inicio o mistério da
festa, terminando com um
pedido em nome dos fiéis.
COLOSSENSES - em geral, os habitantes de Co-
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!osso (Frigia); ao núcleo
cristão que ai se formara, S. Paulo escreveulhes, de Roma, uma de
suas eplstolas com dupla
finalidade: dogmática (rebater os falsos doutores
mediante a explicação da
missAo de Cristo como
Messias); moral (ao tratar dos deveres dos cristãos, em todos os estados).
COI\IEI\IORAÇAO -

(Sacramental)
- ecles. lit. - ato de receber como alimento el!piritual a sagrada Eucaristia (comunhão), sendo
obrigatório, para os fiéis,
ao menos uma vez por
atlo (pela Páscoa), desde
que completam o uso da
razão; diz-se comunhio
esplritllDl do ardente e pio
desejo de receber a Criato-Hóstia, na impossiblltdade de se fazê-lo sacramentalmente.

COMUNHAO

(llt.) -

mencl!.o que a Igreja faz
de um santo, na Missa,
no dia em que se celebra
outra festa mais solene.
antigo beneficio concedido a sacerdotes e a cavaleiros de Ordenl! Militares; dlstlncão
honorlfica correspondente
a um grau de Ordem MIlitar; lnslgnia, emblema,
condecoracão eclesiástica.

(dos Santos)
- teol. - reuniAo e participacão de todos os fiéis
da Igreja Militante e Triunfante nos bens espirituais que lhes são comuna
pelos méritos de Cristo.

COMUNIIAO

COI\IENDA -

COI\IPANHIA

DE

(sigla S.J.) tas,

COl'IIUNIDADE qualidade do que é comum, Iden-

tidade; Congregacão, mos_
teiro, convento ou Ordem
de vivência comum observando preceitoa evan~:é
licos.

JESUS

v. Jesul-

teoria social proposta por Karl
Marx que preconiza a supressão da propriedade In-

COMUNISl\10 COI\lPLETAS- últimas Ho-

ras Canónlcas do Oficio
Divino (V. Breviário).
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divldual privada, a comunhão de todos os bens e
de todos os produtos da
terra e indO.strla, geridos
pelo Estado; nega também a Deus; condenado
pela Igreja (cfr. Enclcllca uDivlnl R<ldemptori~»,
de Pio XI).

gam da mesma hóstia e
hebem do mesmo câlice;
é o âpice da celebração
comunitária e jã foi multo freqüente (Idade Média) ;
presentemente
o
Concilio Vaticano II regu.
lamentou a prâtica para o
rito romano, pois jã era
bastante difundida nos
ritos orientais.

CONCEIÇAO (Imaculada)
lat. conccptionc; teol. condição de quem foi concebido sem mancha do
pecado; prerrogativa ex·
clusiva de Nossa Senhora.
concebido. fisirarn.,nte sem
contmir o pecado original além de ser concebida mcntalm<'nte <<ab ac·
terno» por Deus para Mãe
do Salvador; festa em
honra da Virgem Ssmo..
a 8 de dezembro.

CONCJLIO - (ecles.) - legítima reunião ou assembléia dos pastores da
Igr0ja para julgarem ou
definirem acêrca da dou: ri na ou da disciplina
e<:lc~iástica;
pode
ser
ecumênica,
plentírio ou
provincial. (V. Vaticano
11).

+

CONCLAVE - (lat, cum
clave == com chave, fechado a chave) - assembléia
lle Cardeais reunidos após
a morte do Papa a fim de
eleger um sucessor; si"tcma Iniciado em 1271 para
o pontificado de Gregório
X, pois já houve tempo
que a eleição era feita
pelo povo.

CONCELEBRAÇAO - (lit.)
- uma só Missa celebrada
por diversos sacenlotes ao
n1esmo tempo; enquanto o
celebrante principal celebra como de costume os
concelebrantes- auxiliares
e os demais concelebrantes rezam com êle algumas orações e fazem certos gestoa. pronunciando
todos juntOB as palavras
da consagração; comun-

CONCORDATA - (lt. cuncordato
estabelecido,
convencionado, aceito) -

=
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com·enção entre a Igreja
o Estado sô bre assuntnR religiosos; o famoRo
«'i'rata<lo de J,atrão» cele]>l'ado em 1929 entre o Vaticano e Benito Mussolini.
c'mcedendo ao Papa o poder temporal sôbre a Ba~ilica de S. Pedro, Palácio do Vaticano e mais 14
pedaços de terrenos dispersos pela cidade de
Roma : Chancelaria, Palácio de Latrão, Basílica
de S. João de Latrão e
Castel Gandolfo (a 30 quiI ometros de Roma) ; o tratado foi assinado a 7 de
junho, tornando-se dai o
Vaticano um Pais independente da Itália, sendo
o menor do mundo (400
mil metros quadrados).
8

+

CONCORPóREO - (com
corpóreo; teol.) - diz-se
daquele que participa rlo
Corpo de Cristo, pela comunhão sacramental.

CONCUPISCfllNCIA- dese-

jo ardente de gozos materiais; lascivia, luxurb,
apetite sexual desordenado e pecaminoso.

CONEGO - dignitário eclesiástico que faz parte de
um Cabido, i.é., conjunto
de clérigos de uma catedral, com certas obrigações na Sé ou igreja colegiada; chamam-se Cônegos Regulares os membros da Ordem Religiosa
dos Cônegos Regulares Lateranenses, existente desde o séc. XII, observando a organização e espirito monástico.

CONFESSIONAL
(lat.
confcssio
confissão, testemunho ou crença religiosa) - relativo à Fé, à
religião.

=

CONFESSIONA.RIO- lugar
onde o sacerdote (confessor) ouve a confissão auricular; tribunal da penitência.

CONio'IRliiAÇÃO
(OU
Crisma)
sacramento
instituido por Cristo pelo
qual o cristão recebe graças especiais do Espírito
Santo para, como bom
soldado da Igreja, confessar e combater pela sua
Fé.
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CONFISSAO (.sacramental)
acu5açAo dos pecados
próprios cometidos depois
do batismo, ou da última
confissão, feita ao legitimo representante de Cristo, portanto ao sacerdote,
para receber a absolvltii.ll.

CONFRARIA - (!at. frater
irmão) associações com
fins
religiosos,
Irmandade, congregaclo piedosa
que cultuando determinado santo, imita suas virtudes e ações.

=

CONGREGAÇA.O
CRISTA
no BRASil, - de acôrdo
com sua doutrina e prática~. esta seita pode ser
classificada entre os Pentacostals ou Assembléia
de Deus, pois hlstàrlcamente está ligada ao movimento pentacostal dos
EE.UU.: seu missionário,
Luiz Francesconl, an<lou
pelo Brasil em 1910.
CONGREGAÇAO liiARIANA
- associacilo fundada em
1563 pelo Pe. Leunis, S.J.,
Inicialmente destinada a
meninos dos Col~glos da
Cla. de Jceus; mais tarde
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estendida aos homens,
posteriormente a senhoras; santos, reis, prlnclpes, estadistas, cientistas
etc. pertenceram aos seus
quadros; cultuam de modo
especial a Virgem Ssma.
· e se destinam a. santificaelo própria, dos seus semelhantes e defesa da
I ~;reja.
CONGBEGACOES
ROMANAS - formam a Cúria
e silo as seguintes : Para
a Doutrina da Fé (antiga Sagrada Congregoclo
do Santo Oficio, reformada por Decreto de Paulo
VI em 7-12-65), cujo fim
é tutelar a fé e os costumes; Conslstorial (prepara as reuniões conslstoriais); Disciplina dos Sacramentos (legislacão dos
sacramentos); Do Concilio
(fiscaliza a execucAo das
decisões conc1llares); Dos
Bell~rlosos
(govêrno daa
Ordens Religiosas) ; Propapnda da Fé (dirige as
missões); Dos Ritos Sagrados (cuida da liturgia,
beatificacões . e canonizações); Da IgreJa Oriental
(dá assistência àB Igrejas
de rito nllo latino); Du
Cerimônias (orienta os

http://www.obrascatolicas.com/

costumes e etiqueta da
cOrte papal); Ne~~:6eiH
Eele&lástleOfl (estuda 8.11suntos que o Papa lhe
encomenda e faz parte da
Secretaria de Estado);
Do• 8em.lnárlo•, Universidade• e Eatud011 (ocupase de todos os estabelecimentos de ensino do
mundo
dlrl.ridos
pela
Igreja) e, finalmente, Da
Fábrica de S. Pedro (tem
a
responsabilidade
da
conservaçlo e adminlstrac!lo da BasUica de S. Pedro). Há ainda as Secretarias : Chancelaria, Dataria, Câmara Apostólica
e Secretariado das LetrM
e dos Breves aos Prlnclpes, bem como os Tribunais : Sa.rrada Penitenciária, Rota Romana e Assinatura Apostóllca.
CôNGRUA
pagamento
feito aos párocos para seu
sustento, proveniente da
arrecada~ão paroquial.
CôN.JUGE -cada uma das
pessoas que se unem pelo
casamento.
CONOPt:O - (gr. konopelon
cortina, mosquete!-

=

ro; llt.) - tecido, geralmente de seda, dellcado e
artlstlco, que cobre todo
o tabernáculo; cortina que
corre na frente da porta
do sacrário.
CONSAGBAÇ.lO- (llt.) ato
de dedicar pessoas ou coisa ao serviço de Deus; cerimonla em que se consagra um Bispo; cerlmOnla
usada na profissão monástica; parte da Missa em
que o pão e o vinho são
consagrados - transubstanciados - no Corpo e
no Sangue de Cristo.
CONSANGUINIDADE-(lat.
eonsaguinitas = o mesmo
sangue) - relação, parentesco entre os que procedem do mesmo pai ou da
mesma raça; em certas
circunstâncias é impedimento dirimente para a
llceidade do matrlmOnlo.
CONSCIANCIA - sentimento Intimo que nos avisa
do que se passa em nós,
dando-nos o conhecimento
de nossas a~ões, aprovando-as ou reprovando-as;
voz de Deus dentro de
nós.
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CONSCH~NTIZAÇAO

- conhecinwnto mais profundo e responsável dos problemas sociais, n1orais,
religiosos com a conseqüente cooperação para
sua soluc.ão; tomada <lc
posic.ão em defesa do que
é justo; disposição para
o apostolado.

(ecles.)
CONSISTóRIO
- assembléia de Cardeais
residentes em Roma, sob
a presidência do Papa
para deliberac.ões da Igreja; pode ser secreto (rig-orósamente só para Carueais) ou público (q\lando admite outros prelados
e representantes de Chefes de Estado).
CONSECRATIO l\1UNDI expressão consngt:ada nn
ConstituiQão Conciliar Dog-Jnática al~unten Gentiunt))
~ignificando «impregnar d~
princípios cri~tãos e sólidas virtudes naturais e
sobrPnn.turais a í1nensa esfera do mundo profano.

+

CONSOADA - (lat. cum
sub-tutare
reunir)
ceia na noite de Natal;

refei~ão
ligeira que ~e
toma à uoite, em dlaa de
jejum.

CONSOT.A- (frac. console;
lit.) - movei, saliente da
l1fll'ede para sustentar estútua; espécie de cred<'ncia (mes'a pequena junto
a parede) destinada a receber objetos do culto.
CONSTANTINO - o Grande <*274-t3~7) - vencendo Maxencio junto aos
muros de Roma, deciuiu
definitivamente <lo estabelecimento do Cristianismo
como religião do Império;
em 313 publicou o edito
de Milão, em favor elos
cristãos; seu nome tornou-se sinônimo de protetor <laJ·eligiil.o. ao tr:lnSferir a sede do Imp~rio
Romano
para Bizâncio
que pa~so ua chamar-se
Constantinopla.

CONSTANTINOPJ,A- (tu r.
Stambul ou Istambul) cidade à beira do Bósforo; foi capital do Império do Oriente, .sob Teo<lósio, sendo após capital
do Império Romano, qmlll-
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<lo para ali o transferiu
ConHLantino qnc lhe deu
o nnnlfl:; foi tornatln pelos
Cruzados em 1203 e por
Maomé em 14G~; atualmente constitui o chamado impl\rio otomano.

de Cristo em Corpo, Sangue, Alma e Divinrlade
sob a substância e apar<'nria do pão e do vinho;
a Eucaristia.

CONTElUPI.AÇ,\0 _.. apli-

disposideterminação, eslatuto, not·ma emanada da
Santa Sé, pouendo ser :
a) Jurí<llco-~auônlca correspondendo ao nosso Código Civil ou Constituição
lo'crleml: b) I>ogm:ítica,
verBando sõbre a cHtrutura fundamentai doutrinária, não visando a organização, mas apenas os traços fundamentais que são
os da doutrina: c) Litúrgica, determinando disciplina, ou seja, aspectos
da vida da Igreja, tanto
na sua ordem interna
como principalmente externa (culto); d) Condlillr, quando promulgudn
num Concilio, como de
resto são, neete senti cl o,
todos o~ documentos, Decretos, Instruções etc. do
Concilio Vaticano II.

C'ONSTITUIÇAO ~ão,

cação d() espirito unicamente às coisas divinas e
desprendimento flas mundanas: entrega total a
Deus, meditando seus ensin~unentos cont vivêitcia
de suas verdades.
virtude
ou hábito de luta por conscn·ar, quanto possivel,
intacta a castidade, distinguindo-se da castidade
propriamente por ser a
Yirtude que equilibra ou
reprime em nós o Instinto para os prazeres da
carne: a castiuade é, mui·
tns 'vêzes, dom completamenta gratuito de Deus,
passo que a continência é
luta, sacrifício, vigiltlnda.

CONTIN®NCIA -

CONSUBSTANCIAÇAO

(teol.)

~

~ arrependimento e detestação do pecado por amor a · Deus e
com o propósito de não
mais pecar: diz-se :contri~ão Imperfeita ou atrição,

·CONTRI{'AO

a presença real
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quando a causa do arrependimento é o temor do
Inferno, o medo do castigo eterno.

CONVENTO (eclel!l.) ediflcio onde, habita uma
comunidade de religiosos
ou religiosas (v. Comunidade).

CONVERSAO (lat. convenlo
mudar) ato
ou efeito de converter,
l.é., mudar de uma rellgli!.o para outra.

=

CONVERSO - diz-se de leigos que servem em conventos, observando as regras e, ~ vêzea, usando
até o mesmo hábito; costuma-se chamá-los drmãos
conversos:o.

CORES (litúrgicas) silo
as usadas nos paramentos, variando conforme as
Ciclos ou Tempos do Ano
Eclesiástico; I!Ua origem
se deve, justamente, A.
1ntencão de exprimir o
caráter da Festa ou solenidade; na primitiva Igre_
ja o branco era a cOr

/

preferida; a partir do
séc. VII é que se passo\.\
ao uso de diversas cOrei!,
sem qualquer uniformidade; com a reforma do
Missal, depois do Concilio de Trento, oficializaram as 5 cOres seguintes : branco - vermelho
- rOxo - verde e prêto;
usa-se a cOr rósea duas
vêzes no ano : 3. • Domingo do Advento e 4. o Domingo da Quaresma; em
lugar do branco pode-se
usar o amarelo e a lhama dourada ou prateada;
como prlvllégio a certas
Ordens ou santuário! permite-se a cOr azul; é muito expressivo e belo o
simbolismo das cOres litúrgicas.

CORlNTIOS habitantes
da cidade grega de Corlnto (Ásia) ; aos cristão~
dessa cidade S. Paulo escreveu duas Espistolas :
a 1.• convidando-os à
união e respondendo u
pontos de moral; na 2. •
anuncia-lhes sua próxima
visita e pede-lhes auxilio
para os pobres atestando
a legitimidade de iiUB
missão apostólica.
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(gr. khoros = dansa; lit.) - originàriamente designava o conjunto
de pessoas que executavam passos cadenciados
ou dansa; passou a denominar-se o grupo de pessoas que cantavam juntas; palanque ou estrado
nas Igrejas, destinado aos
que cantavam nas cerimônias; local onde se fazem
as orações em comum os
cônegos, membros de colegiados, conventuals, monastérloll, seminaristas e
freiras; parte superior, à
entrada das lgreja·s onde,
geralmente, está o órgão
ou harmônio.

CORO -

solenlssimos atos lltúrgi-.
cos que se realizam na
Basilica de São Pedro
(Vaticano) dias após o
Cnnclave que elege nóvo
Papa; é feita com a tiára,
slmbolo do poder temporal e espiritual do Papa;
não se sabe exatamente
quando foi Introduzida a
tiára, mas na coroação de
Leão III em 725 já se
tem noticia dêsse ornamento; reza uma tradição que a p r I m e i r a

teria sido doada ao Papa
Hormlsdas
por Clóvis,
famoso rei dos Francos.

(!it.) - menino, menor de Idade, que
ajuda a Missa, e outros
atos religiosos, geralmente de batina e sobrepellz.

COROINHA -

CORPO- (lat. corpu; teol.)

diz-se de qualquer porcão
limitada de matéria; parte material de um ser animado; complemento da
alma que ressuscitará. um
dia.

COROAÇAO (do Papa)

doutrina que ensina que todos os batizados formam com Cristo um corpo org:Anlco,
do qual
~le é a cabeça e nós oi!
membros; a funcão dêste
Corpo Mistico é que perpetua a obra da Redenção, cooperando com Cristo na missão salviflca do
mundo; foi admlràvelmente explanada por Pio XII
na
encicllca
diystlcl
«Corporis Chri8tb,

CORPO M1STICO -
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CORPORAL
(Iit.)
pano quadrangular, gerulniente de linho, com cruz
bordada no centro, onde
se deita a Hóstia consagrada e o Cálice, na Missa ou fora dela; recorda
o santo Sudário, aquele
lençol branco no qual,
José de Arimaté!a, segundo a tradi\:ão, envolveu o
curvo de Cristo após a
descida da cruz para o ~P.
pultumento.
CORI'US CIIRISTI (lat.
Corpo de Cris to ou Corpn
ele Deus) - é a celebração litúrgica do «S!lnctísshni Córporis Christi», i.
é ., a festa do Corpo de
Cristo na Eucaristia instituida em 1264 por Urbano IV: como a QuintaFeira Santa não nos permite solenidades de intenso Júbilo, devido à
comemoração da Paixão
e Morte, a instituição da
Eucaristia é festivamente comemorada na quinta-feira que se segue à
condusão do Ciclo Pascal ; é a homenagem da
Igreja a Deus pelo mais
rico presente ·que deu aos
homens : o seu Corpo no
Sacramento Eucaristico.

CREDRNCIA
(lit.)
1ncsinha que deve ficar uo

lado da Epls loln, onde silo
colocados os objetos no
s cn•ir;o do altar; galhetas.
c:nm}ndllhn.,

«n1emoral'C»

etc.

CIUWO - (teol. lit.) - súmula ou s!mbolo (= sinal)
dos principais artigos ela
nos sa fé composto pelos
Apóstolos; os primeiros
cristãos o recitavam como
protesto às heresias; é
também conhecido como
«Símbolo Niceno-Constantinopolitano» porque no
Concílio de Nicéia (325)
foi aprovado sua larga difusão e no de Constantinopla (385) ampliou-se o
seu texto; em caráter particular e regional entrou
na liturgia após o Concilio de Toledo (589) logo
após a Consa gração; Oficial e universalmente iutercalado na Missa em
1014, e sua atual situação,
seguinuo-se a leitura do
Evangelho e a Homilía,
faz desse sirnbolo decidida e comovente profissão
de fé nas principais verdades, após ouvirmos sua
pro~:lama~ão e explicacão.
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CRIAÇAO - (lat. creatlone)
- ato ou feito de criar
do nada; dizemos do complexo criado por Deus que
chamamos o mundo-universo~

doutrina e seguindo seus
exemplos.
CRISTO (gr. Khrlstos)
- o mesmo que Ungido,
Sagrado; nome que se
junta ao de Jesus. (V.
Je~ns).

=

(;RIPTA - (gr. kryptós
oculto; lit.)
recinto
"ubtel'l'âneo.
geralmente
''ob o presbitério ela Igreja, para guarrtnr sarcófagos com os corpos de santos, sepultar pessoas de
distiw;ão e celebrar o culto; recorda as catacumbas.

CRISTO CIENTISTA (Igreja de) - com êsle nome
ou ainda com o de Ciência. Cristã ou Cientistas,
silo conhecidos os adeptos
da doutrina de Mary Eddy
Baker; é uma curiosa manifesta~ão
de
panteismo
e de curandeirismo dentro
do protestantismo;
a primeira seita foi fundada em 1879, nos EE.
UU., e no Brasil, desde
1931, existe, em São Paulo, uma «Sociedade Cientista».

é o sacramento que comunica os dons
do Esplrito Santo ao batizado, fazendo do cristllo
soldado, robustecendo a
sua Fé; é chamado também confirmao:ão; Imprime caráter como o Batismo e a Ordem. e, ordinàrlamente, é administrado
pelo Bispo; se o batismo
nos Introduz no selo da
Igreja, o Crisma nos
obriga ao apostolado.

CRISTIANISl\10
corpo
de doutrina instituída por
Cristo e confiada a Igreja,
cujo chefe visí\'el, na terra, é o Papa, sucessor de
S. Pedro.

CUISTAO - aquele que pelo
batismo se torna membro
de Cristo, prof~ssando sua

(gr.
CRISTOLOGIA
Christós
logos) - tratado acêrca da pessoa,
vida e doutrina de Cristo.

CRH'LUA -

+
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CRONISTA

cêrca de liO vêHs) des4e
os
primeiros c:r18tloe:
com o sinal da cn121
o cristlo confeasa a sua
fé, a sua unllo com
Cristo e se põe 110b sua
proteclo divina porque o
madeiro da cruz trouxe a
salvaclo ao gênero humano.

(llt. )

diácono que, ao entoar-se
a Palxlo de Cristo, na
Quinta-Feira Santa, canta as partes que constituem a narraclo evangélica, ficando as palavras de Cristo e as
demais reservadas para
outro diácono (Cristo)
e grupo de peBsoas (turba).

expedl<:Oes
mUltares que, na Idade
Média, formavam os crllltlos da Europa para trem
à Palestina, defender os
Lugares Santos; ditos cavaleiros Unham por distintivo uma cruz aplicada
na roupa e pintada nas
armas, capacetes e lltltandartes.

CRUZADOS CRUCJFERARIO -

(llt.) -

aquele que conduz a cruz,
com haste, nas procissões.
(lat. crnclImagem de
Cristo pregado na cruz;
acessório 11o altar, lembrando o Drama do Calvário que ali se renovará.

CRUCIFIXO tlxu; llt.) -

(lat. crnce: lit.)
- inatrumento de supUelo composto de 2 madeiros que se cortam perpendicularmente, e era destinado a011 criminosos; o
madeiro onde pregaram a
Cristo; (sinal da) - tmportantlsslmo e largamente empregado na liturgia (aparece na Missa

transgresslo da
Lel de DeUII, d011 Mandamentos da Igreja, o mesmo que pecado; mancha
que ê apagada pela conflss.!!.o sacramental, ficando, porém, a pena a ser
paga nesta ou na outra
vida (Purgatório).

CULPA -

CRUZ -

(llt.) ato
pelo qual manifestamo11 a
Deus, a VIrgem Ssma.,

CULTO
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aos Anjos e aos Santos,
a devida honra e reverência, dividindo-se em cnUo
de JaUla (adoracAo) que
se deve sõmente a Deus,
nas três PeBSOBB Divinaa
como também na Eucaristia. (na Sexta-Feira Santa
hã a cerimônia denominada Adoraçio da Crtlll (v.
Adoi-açio da Crus) : ealto de dalla que se presta aos anjos e santos e,
enlto de hlperdnUa com
que homenageamos Nossa
Senhora por ser a Mãe de
Dell.l!.

reunlllo doe 11enadores;
tribunal ecleslútlco (V.
Cimara Eelealidlea).

C'OBIA (Romana) - ecle~~.
- corte do Papa, conjunto de repartleões admlnllltrativas do Vaticano (V.
Concrecaç6ea Bomanaa).

CUBA - (lat. cura
cuidado; ecles.)
pãroco;
aquele que cuida e cura
a.s almas: vigãrlo.

CUSTODIA - (llt.) - art!stlco objeto de metal
dourado ou prateado onde se coloca uma particuia consagrada, na metalua ou 16Dnla. para exposicAo solene ou proclaBilo do 88mo. Sacramento; chama-ee tamb~m Ostensório.

CC!BIA (Diocesana) - eclea.
significava a divisão
das trlbus romana.s e depois o senado administrativo de uma regUlo e
mesmo o próprio local de

CUSTODIO - aquele que
guarda, proteje; dlz-n
Anjo Custódio ao Anjo da
Guarda; o frade franciscano que substitue o Provincial na ausllncla dêete.

=

•
-63-

http://www.obrascatolicas.com/

llAL!IUTICA (lat.; llt.)
túnica larga, com ou
sem mnnga, aberta dos
lados, geralmente bordada a ouro, originando-se
seu nome da Dalmácia,
em Roma; era veste primitiva dos Imperadores e
mais tarde usada pelos
Bispos; atualmente, como
paramento litúrgico é usada nas Missas Cantadas e
outros atos solenes, pelo
Diácono e Subdiácono.

DANIEL - (heb. = Deus é
meu julz) - profeta ju-

deu que foi levado cativo
para cidade de Babilônia,
onde se tornou poderoso
por ter revelado o sonho
do rei NabucoGonosor;
profetizou a data do nascimento de Cristo; sua
vida é narrada num dos
Livros Proféticos que tem
o seu nome.

llARBISTAS ou Irmãos
de Plymouth, ;;eita fundada por .João Nélson Darby, ex-ministro angllca. no nascido na Irlanda;
preferentemente realizam
cultos em casas particulares e não pregam
em nome de alguma igreja ou organiza~ll.o, mas
em nome próprio; estão
no Brosil desde 1907.

DAV1 - (hcb. = chefe, com,wdante) profeta e
poeto. escrcY~u o admirável Livro dos Salmos,
onde se encontram modêlos perfritos de tôdas as
formas de ora~ão; quando jovem !oi pastor e ganhou fama em Israel por
ter denotado com uma
funda o gigante filisteu
de nome c ·olias; foi escolhido po1· Deus para
segundo rei do povo escolhido e sua hi8tória aparece no Livro dos Reis
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(2.o e l.o Livros de Samuel).

DEA.O - (Franc. doyen =
o membro mais velho) dignitário eclesiástico que
preside ao. Cabido, numa
Sé.

DEBORA - nome da mulher célebre na história do
povo judeu por ter-lhe libertado com auxilio de
Baruc; exerceu uma espécie de magistratura extraordinária, pois o povo de
Israel a procurava a fim
de ouvir suas sentenças
proféticas.
DECALOGO - (gr. déka =
dez + 16gos
preceito)
- designa~ão dada aos 10
Mandamentos que Deus
entregou nas Tábuas da
Lei, a Moisés, no Monte
Sinal; é o código mais
perfeito e completo que
existe e é tido como a expressão da lei natural
existente na consciência
natural do homem.

=

DECANO (lat. decanu:
ecles.) - o mais antigo

ou mais velho membro de
uma corporação; o mesmo que Deão.

=

DECAPOLIS - (gr. déka
dez + polia
cidade) na Biblia refere-se a união
das 10 cidades de além do
Rio .Jordão, por onde viajou Cristo.

=

DECRETO - (teol.; ecles.)
- em linguagem religiosa
significa a vontade de
Deus, os designios da Divina Providência; determinação escrita emanada
da autoridade eclesiástica; resolução papal ou do
alguma das Congregações
Romanas por êle referendada.

DEI>ICAÇA.O - (V. Sagração da Igreja).

DEFINIÇAO (ex-Cathedra)
- decidir dogmàticamente sôbre matéria de Fé e
Moral, reservado exclusivamente ao Papa ou aoa
Bispos quando em Concilio, decretam juntamente
com êle; promulgação.
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DEFINIDOR (lat. definitore; ecles.) - em algumas Ordens Religiosas,
o conselheiro do Geral ou
Superior de algum convento.

DEGRADAÇA.O (elces.)
raríssimo ato simbólico de negação do carâter
sacro de um sacerdote por
crime civil; consiste o ritual no inverso da ordenação, i.é., o degradando
se apresenta diante do altar devidamente paramentado e o Bispo desconsagrante começa por passarlhe um ralo nas mãos consagradas no dia da ordenação - e vai retirando um por um todos os
paramentos, entregando, a
seguir o criminoso à autoridade temporal em trajes civis para o julgamento; o mais comum, porém,
é a excomunhão, inclusive a vitanda. (V. Exoomnnhão).

DELAÇA.O comunicação
do que se sabe dos outros
com intencão de os prejudicar; denúncia.

DEMONIO (gr. daimónion = gênio do bem ou
mal) designava entre
os gregos uma divindade;
posteriormente passou a
significar também o têrmo diabo, o anjo decaido;
espirito maligno.

DENUDAÇA.O (dos altares)
- lit. - cerimônia antiguissima que tem .lugar
na Quinta-Feira Santa,
consistindo em o sacerdote, ajudado por dois
Ministros remover as toalhas e demais acessórios
dos altares que assim ficam até a Missa da Vigilia Pascal.

DE PROFUNDIS <Ci&ma.rl)
- Iit. - primeiras palavras do salmo penitenciai
(129) que se recita nos
oficios fúnebres :
«das
profundezas Clamei. ..

DE SACRAMENTIS - (lit.)
- livro escrito no séc. IV,
atribuido a Sto. Ambrósio, de onde, em grande
parte, originou-se o rito
latino.
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DESAP.RGO - virtude pela
qual nos afastamos do
aféto exagerado às coisas
terrenas.

UESOBRIGA (Pascal)
diz-se do cwnprimento do
preceito da Igreja no período da Páscoa (no Brasil entre o Domingo da
Septuagésima até o dia 16
de julho, dia de Nossa
Senhora do Carmo).

DETRAÇAO - ato de falar
mal da vida alheia, dividindo-se em duas espécies :
a)
difamação,
quando se conta um defeito ou falta reais de
alguem, a uma pessoa que
não tem o direito de saber; b) calúnia, quando,
simplesmente, se conta um
falso defeito ou falha.

DEUS
(heb. Jeovah,
Javé, Yhavé = ser supremo) - o único ser supremo, Infinito, Onipotente,
Espírito Perfeitíssimo e
Eterno; wn só Deus, mas
há nEle três Pessoas distintas entre si : o Pai, o
Filho e o Espírito Santo

(Mistério da Ssma. Trinidade).

DEUTERONOMIO (gr.
déuteros
segundo
n6mos = lei) - designação
dada ao 5.<> Livro do Pentateuco, conjunto de livros Inspirados de autoria de Moisés, escritos já
próximo à morte, dando
novas diretrizes ao povo,
depois da imposição de
Deus de permanecer 4{)
dias no deserto (como
castigo), antes de entrar
na Terra da Promissão;
com esta disposição modificou muito a vida do
povo judeu e por isto se
lhes chamo~ novas no~;
mas ou «segunda leb.

=

+

DEVOÇAO - sentimento re- ·
ligioso; dedicação especial ao culto de Deus, de
Nossa Senhora, dos anjos,
santos e almas do Purgatório; piedade.

DEVOCIONARIO
livro
contendo orações e práticas religiosas.
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DIA (Santo de guarda ou
de Preceito) - aquele em
que há, por lei da Igreja
ou de uma diocese, obrigação de assistência à
Missa; no Brasil são os
seguintes : 1. • de janeiro (oitava do Natal, antigamente C!rcuncição do
Senhor) ; 6 de janeiro
(Epifania do Senhor, mais
conhecido como «Dia de
ReiS»); 19 de março (S.
José, sõmente no Ceará
e na diocese de Garanhuns, Pernambuco); Ascenção do Senhor (40 diaJ'I
depais da Páscoa) ; Corpus Christl (20 dias depois da Ascenc;;ão); 29 de
junho S. Pedro e S. Paulo); 15 de agõsto (Assunção de Nossa Senhora
mais conhecido como «Dia
de N. S. da Glória»); 1.•
de novembro (Todos os
Santos); e, finalmente, 8
de dezembro (Imaculada
Conceição de Maria ou N.
S. da Conceição). Assistindo-se a Missa na véspera, depois do meio-dia,
vale como preceito, se não
fôr de 7. • dia, Nupcial
etc., i.é., sendo a do domingo celebrado antecipadamente.

DIABO (gr. diábolos
o que divide ou acusa)
palavra que se aplica ao
anjo mal, que promove a
desunião da alma com
Deus; gênio do mal; espírito das trevas.
DIACONATO - (gr. diákonein = servir) a segundas das 3 Ordens Sacras ou Maiores : subdiaconato,
diaconato
e
presbiterato; segundo a
«Lnmcn Gentium» (cap.
III no 29), o diaconato
poder~ ser restaurado como grau próprio e permanente, se e onde, fõr
oportuno para o bem das
almas (no primeiro curso
realizado no Brasil, em 25
meses, dos 9 candidatos,
7 eram congregados marianos).
DIACONISA - emm as Yirgens ou viúvas que nos
primórdios da Igreja destinavam-se para certos
ofícios, como P. ex., assis_
tir ao batismo das mulheres adultas (feitos por
imerssão) ; êste oficio foi
abolido quando o batismo
passou a ser administrado na cabeça do batizando.
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DIACONO - (gr. = o que
serve, ministro; li t.) - no
N.T. aquele que serve nos
mistéres comuns da casa;
designação dada aos 7 homens
escolhidos
pelos
Apóstolos para a sua ajuda; atualmente se refere
aos clérigos preparados
para receber o sacerdócio
ou presbiterato (V. Diaconato) ; diz-se do sacerdote
que na Missa Solene ou
outros atos litúrgicos solenes atua como ajudante do Ministro celebrante.

religiosa em lugares distantes ou difíceis de assistência sacerdotal.
DIATôNICO (gr. <liatonikós) gênero de música em que se emprega
apenas os tons e semi·to~s naturais da gâma,
como se verifica no canto-chão.
livro hi.stórico
data do fim do séc. I,
c·onheci<lo também com o

DillACllf: C!Ue

título <'l~actrina Duodecim

DIAL:t;;TICA - (gr. = arte
de defender e rebater) a disputa no campo da
àiscusão, falada ou escrita; processo de afirmar
e contra-afirmar e n t r e
dois
adversários,
procurando cada um rebater
a prova em que seu rival
baseia a sua afirmação.

DIASPORA (gr. = dispersão)
designava a
dispersão do povo judeu
para outros paises, mantendo-se entretanto, fiél a
sua pátria e, sobretudo, a
sua religião e ao Templo
de Jerusalém; . núcleos de
fiéis unidos pela prática

Apustoloi"Um», que dá os
conceit(J~; e usos da Igrej:..:. prinlitiva.

«DIES IRAE» - são as primeiras palavra·s e titulo
das 5 prosas rimadas que
se cantam no ofício fúnebre e se referem ao Dia
do Juizo Final, suposto
como o dia da cólera de
Deus (cólera é um modo
figurativo de dizer, i. é.,
do julgamento justo, llevero, pois anteriormente
tivemos os dias de caridade, de misericórdia).
DIGNITARIO- aquele que
exerce uma dignidade ou
elevado cargo eclesiástico.
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DIL"CVIO
(Universal)
inundação, por 7 meses,
de certa região (Armênia?) a que se refere o
A.T. quando Noé, com sua
famllia, se salvaram numa
grande arca
(embarcação) de madeira, escapando ao castigo divino
devido aos pecados da
humanidade.
DINHEIRO - (lat. denarlu
= moeda) - dinheiro entre os judeus, correspondente ao ciclo de prata,
equivalendo + ou a
uns 9 ou 10 cruzeiros.
DIOCESE - (gr. diolkesls:
ecles.) - no séc. V, nome
de cada uma das 14 provfnclas do Império Romano; circunscrição territorial administrada ecleslàsticamente por um prelado (Bispo, Arcebispo ou
Patriarca).
DIPTICO - (gr. diptychos
- dobrado em dois; lit.)
duas tábuas cobertas
de cêra que se dobravam
feito um livro e onde os
romanos escreviam com
um estilete pequenas mensagens ou lembretes; painel formado por duas tá-

buas, pintadas ou esculpidas em baixo-relevo, com
cenas do N.T.; registros
monásticos que tinham os
nomes dos Bispos e benfeitores por cujas almas
se devia rezar; orações de
súplicas, espécie de cmementoS»
da
primitiva
Igreja para as diversas
categorias de fiéis, colocadas no altar em tábuas
(espécie de c sacras•).
DIRETOR (Espiritual)
ecles. - guia ou mentor
daqueles
que · almejam
uma vida espiritual mais
perfeita; sacerdote que
dirige uma associação religiosa; nos seminários, o
padre que orienta os estudantes.
DISCIPLINA - (ecles.) conjunto de normas estabelecidas pela Igreja, referentes
aos costumes,
culto e hierarquia, necessária ao perfeito funcionamento e organização da
Igreja como Sociedade;
relações de subordi~ação
entre o leigo e as autoridades eclesiásticas; correia com que se açoitavam, por penitência, monges ou pessoas dadas ao
misticismo.

-70-

http://www.obrascatolicas.com/

DISC1PULO - (gr. didasco
aprender)
aquele
que aprende sob a direção
de um mestre; nome dado
aos 72 colaboradores escolhidos pelos Apóstolos.

=

DISCO - (gr. discos
prato; lit.) - patena no rito
grego; maior do que a
usada no rito latino, tem
no melo uma cavidade e,
geralmente, em baixo um
pé; nele o sacerdote consagra as hostias.
DIZIMO - (lat. decimu
decima parte; ecles.) porção de bens que os
fiéis devem ao pároco,
para sua sustentação, e à
Igreja para as despesas do
culto e sua conservação;
é obrigação Imposta pelo
5.• Mandamento da Igreja; não há d~ ser necessàriamente a décima parte dos vencimentos ou
rendimento, mas uma contribuição, osegundo o costume», generosa e regular.
DOBRE (lat. dupln) toque dos sinos a finados,
i.é., repetição compassada e lenta, durante o dia
anunciando o falecimento
de personalidades queridas e ilustres.

=

DOGMA (gr, d6gma
decisão, decreto; te o!.)
verdade divina que a
Igreja propõe à nossa fé
e na qual devemos crêr,
sob pena de cairmos em
heresia; ponto fundamental e lndlscut!vel.

DOM - (lat. donu = dote,
mérito e também lat. domino = Senhor) - dádiva
de Deus, dote natural e
especial
ou
faculdade,
aptidão e sentido privilegiadamente desenvolvido;
titulo honorifico que se
dli. a prelados e tratamento aos monges de S. Bento e Cistercienses.

DOMINGO (lat. domlnlcu = pertencente ao Senhor; lit.) - primeiro dia
da semana que deve ser
consagrado a Deus, portanto, só permitido o trabalho servil em extremo;
há, por lei da Igreja,
obrigação de assistência à
Missa; por decisão do
Concilio Vaticano li, a
exemplo da véspera do
Dia- Santo, a assistência à
Missa no sábado, após o
meio-dia, vale como preceito, se !õr a de domin-
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go celebrada antecipadamente, logo não pode ser
a de 7.• dia, Nupcial etc.
Usa-se dominga (no feminino)
principalmente
quando se fala de algum
de particular expressão
na liturgia como p. ex.,
Primeira
Dominga
do
Advento.

DONS (do Esplrito Santo)
Habites sobrenaturais
(São 7) que dispõem às
faculdad es
a
obedecer
prontamente à moção do
Divino Esp!rito Santo.

DOMINICANO - frade pertencente à Ordem de S.
Domingos, também dita
dos Irmllos Pregadores
(0. P.); fundou-a em
1.215 (Tolosa, França), S.
Domingos
de GusmAo,
castelhano natural de Calahorra (
1170 t 1221)
para combater os albigenses; em 1206 já fundara S. Domingos as dominicanas que no séc.
XIV foram reformadas
por Sta. Catarina de Sena; Sto. Tomaz de Aquino foi dominicano.

seda ou outro tecido, e
franjada , que encima os
altares não aversus popnlnm» ou trono episcopal;
baldaquino.

*

=

DOSSEL (lat. dorsn
dorso, toldo; lit.) - arrnaçllo saliente forrada de

DOTE - bens que a freira
levava para o convento
como dádiva.

DOUTOR (da Igreja) - lat.
doctore = o que ensina)
- tólogo e santo de grande autoridade, cujo ensino reflete a Interpretação
exata da doutrina divina.

=

DOMO (ltal. duomo
catedral; lit.) - parte superior de um ediflcio, que
forma cúpula de base circular ou poligonal; cúpula
das grandes igrejas; zlmb()rio.
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DOXOLOGIA (gr. dóxa
= louvor
lógos = palavra; lit.) - hino ou prece
em que se glorifica a
grandeza e a magestade
divina; na Missa são empregadas duas : a menor,
que é o «Glória Patri» e
a maior, que é o «Gloria

DRUIDA - antigo sacerdote e seguidores de uma
espécie de s.elta da Galla
e da BretAnia que mll!turavam crendices com
a religião, especialmente
o culto da árvore.

+

DUCTO - (lit.) - cada ato
distinto nos movimentos a
executar com o turlbulo,
consistindo em o oficiante levantar o turibulo até
a face e movimentâ-lo em
direção a um objeto a ser
incesado e descê-lo de
nôvo até o peito. (V. Icto
e Incensação).

in excelsis Deo».

DRACMA - (gr. drachmé)
- peso grego que •equivalia a cêrca de 3 quilos e
melo; moeda de prata referida no N.T.

=

DULtA (gr. douléla
submissão; teol.) - culto
que se presta aos anjos e
aos santos. (V. Culto).

DRAMA (do Calvário)
expressão que significa a
Paixão e Morte de Cristo .

•
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EÇA estrado e armação
imitando um túmulo onde
se coloca o caixão com o
cadáver durante a Missa
de corpo presente e se
processam ag cerimônias
fúnebres. (V. Cat&falco).

ECCE HOMO - (lat. = eis
o homem) expressão
usada por Pilatos ao apresentar, após a flagelação,
Cristo coroado de espinhos, ao povo diante do
tribunal exigindo a condenação.

ECLESIASTES - nome de
um dos livros do A.T.
atrlbuldo a Salomão: escrito em forma didática,
à semelhança de diálogo
Intimo do autor com a
sua própria alma, apresenta experiências e reflexões : «Omnia est vanitas» (tudo é vaidade)
é o pensamento dominan-

te, que aparece umas 25
vêzes.

ECLESIASTICO - (gr. ekkl•}slastikós = que é da
Igreja ou clero) - tudo
o que é relativo à Igreja : sa cerdote, padre.

ECUlU:ENICO
(gr. oil<oumenikós = do mundo
inteiro)
significando
universal é aplicado particularmente a um concilio quando se quer dar
a entender que é reconllccido por tõda a Igreja , comparecendo todos
os Bispos do mundo a
fim de. juntamente com
o Papa. deliberarem e legislarem sõbre assuntos
respeltantes a tOda cristandade.

f;DEN (heb. édhen =
amenidade, delicias) - paraiso terrestre onde Deus

I
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colocou Adão e Eva; querem alguns estudiosos localizá-lo numa região da
Mesopotânea, onde, provàvelmente, corresponde hoje
ao distrito de Moadan,
no paxaliado turco de
Diarbekir.

~FESO

- cidade da Asla
onde, segundo a tradição, viveram Nossa Senhora e S. João Evangelista e a cujos habitantes
São Paulo escreveu uma
de suas eplstolas apresentando dois aspectos : a)
dogmático : grandeza e
messianismo da obra de
Cristo; b) moral : normas para a vida cristã,
em geral e dos indivlduos.

EGITO - (gr. = terra do
abutre) pais a nordeste da África, famoso
pela sua civilização e papel histórico que desempenhou, mormente em relação aos hebre\.13; ai estiveram os descendentes
de Jacó desde o tempo
de José até o de Moi·
sés; local que o anjo indicou a S. José, em so-

nho, para refúgio do Menino Jesus e Nossa Senhora, para escapar da
perseguição de Heródes.

ELEAZABO (ou Eleazar ou
Eliezer) - santo velho do
A.T., martirizado por não
comer carne de porco,
proibida pela lei de Moisés, sendo seu nome lembrado no livro dos Ma.cabéus.

ELEVAÇAO - (lit.) - da
Hóstia e do Cálice, na
Missa, é para que os tiéis
os vejam e não esconderem o rosto entre as
mãos; no séc. XII, o celebratne elevava a Hóstia
à altura do peito, desde
que começava a pronunciar o •Qui prldie,.; como
o.s palavras eram recitadas em voz baixa, os fiéis
poderiam não perceber o
momento preciso da Consagração e adorarem o que
ainda era p11.o; Eudes de
Sully, Bispo de Paris
( *1196 t1208) é que determinou se elevasse a Hóstia depois da Consagração, costume que se generalizou pouco a pouco;
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a elevação do Cálice veio
um pouco mais tarde :
séc. XIV.
ELIAS (heb. = «men
Deus é Iavé:o) - um dos
Pt·ofetas mais famosos de
Israel, pelo seu poder e
dom de profecias; segundo consta nada escreveu.
ELJZEU (heb. = «Deus
salvo.»)
discípulo de
Elias e como êle grande
profeta do A.T.
ELOHISTA
o suposto
autor de uma das quatro fontes do Pentatêuco,
onde prevalece o nome de
Deus :
Javé (Elohim);
as demais fontes são : a
sacerdotal e o Deuteronômio.
EIIIANUEL - (heb. = «Deus
c~nosc~,. ·wn dos nomes com que é chamado
o Messias, no A.T., principalmente por !saias.
EIIIA.US cidade da Judéia, a pouco mais de
10 quilômetros de Jerusalém, célebre por uma
das primeiras manifestacões de Cristo ressuscitado a dois dlscipulos, naturais dela (Cleofas e seu

companheiro cujo
não é citado).

nome

ENCARNAÇAO (do lat.
lnca.rnatns
encarnar,
p assar a ter carne; teol.)
- mistério da incarnação
do Verbo, i.é., a segunda
P essoa da Ssma. Trindade , o Filho, a fim de
efetuar a Redenção tomou
milagrosamente o corpo
humano, formado pelo Eapirito Santo no seio purissimo de Maria Virgem;
ato de dar às imagens
feições e côres da carne
humana.
ENCICLICA (gr. égkyklos = circular) - carta circular do Papa a todos os Bispos ou aos de
uma nação versando assunto de interesse geral;
ensino geral de valor universal, sendo, portanto, o
magistério ordinário do
Papa.
ENDOENÇAS
(lit.)
nome que se dá às cerimônias litúrgicas reali~
zadas nos . três últimos
dias da Semana Santa,
comemorando a instituição da Missa, a Paixão
e Morte de Cristo e sua
Ressurreição.
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ENERG"OMENO- (gr. energoúmenos := endemoniado, possesso) individuo desnorteado, fanático, exaltado; !ato em que.
hoje raro, o demônio tomava posse vi sivelmente
do corpo das pessoas.
sendo necessário exorcizálas.
ENGAJAMENTO diz-se
do alisamento total, decidido, generoso e responsável. na luta pela
Igreja e por Cristo; o
Concilio Vaticano l i inculca êste estado de luta
nos mais variados documentos e alocuções.
EPACTA
(gr. epaktai
(hemérai) := dias intercalares) número que
exprime os dias que constituem a .diferença entre
o ano solar de 365 dias
e o lunar de 354; êsse
número entra na combinação ou cálculos que determina o domingo em
que deve cair a Páscoa.
EPIFANIA (gr. epiphaneia := aparição; lit.) é a designação li túrglca .
da manifestação de DeusMenino à adoração dos

Magos (Melquiór,
Gaspar e Baltazar) que não
se pode garantir fôssem
reis; tempo litúrgico que
abrange os domingos que
nos recordam a manifestação da divindade de
Cristo.
EPISCOPADO - (lat. episcopatu; ecls.) último
grau do sacerdócio ou
sua plenitude; jurisdição
ou tempo de serviço de
um Bispo; o conjunto, a
corpora~ão dos Bispos.
EPISCOPAL
(gr. epískopos = Bispo) - o que
é relativo a Bispo,
EPISCOPALIANOS
Angliga.nos).

-

(V.

EPISCOPISA - mulher que
no comêço do cristianismo exercia certas funções sacerdotais, sem jurisdição episcopal.
EPlSTOLA (gr. epistolé
:= carta; llt.) denominação das cartas dos
Apóstolos no N.T.: S. Paulo (a maioria, 106; S. Pedro (12) ; do Apocalipse
(12 leituro.s) ; dos Atos
dos Apóstolos (22) ; e do
A.T., 135 leituras, das

T1-
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quais 25 são de Isaías;
sua leitura na Missa precede a do Evangelho (lado
direito) podendo ser feita, atualmente, por um
leigo (Leitor ou Comentador), estando inserida
na Liturgia da Palavra.

EREÇAO (canônica) - ecles.
- ato pelo qual a autoridade eclesiástica confere,
de acõrdo com o Código
de Direito Canônico (cAn.
686, § 1), existência religiosamente legal a uma
associação dentro doa quadros da Igreja.

EREMITA (gr. er&mitês
ermo, solitário) aquêle que, aspirando uma
vida mais perfeita, se separa da convivência social, vivendo no deserto
ou lugares ermos; antigamente abstinham-se do
uso de carnes, vinho e
outros alimentos; faziam
votos de castidade e pobreza; anacoreta.

=

ESA() (heb. = ccoberto
de pelos») - primogênito
do Patriarca Isaac, tendo, como tal, direito a

dupla heranc;;a e a bên~ão do pai;
trocou, porém, êsse direito, com o
irmão menor, por um
prato de lentilhas e perdeu a bênc;;ão devido ao
engano do menor.
ESCAPULARIO - (lat. scapulla = espádua) - dois
pedaços de pano presos a
cadarços que caem pelos
ombros para o peito e
para as costas; faz as
vêzes do hábito inteiro,
por ser distintivo das Ordens Terceiras e Confrarias, tornando seus possuidores participantes das
graças e privilégios concedidos a ditas associações (podem ser substituldos por uma medalha
que tenha a imagem do
Sagrado Cora~ão de Jesus de um lado e do outro a de qualquer invocação de Nossa Senhora) ;
larga tira de pano, pendente do pescoço, usado
por certos religiosos e religiosas que o trazem sObre o hábito; bentinho.

ESCATOLOGIA (gr. éschatos = último
16gos
= tratado) - estudo e

+
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doutrina das coisas que
deverão acontecer nos úl·
timos tempos aos individuas e no mundo; de
modo especJal significa a
ressurreição dos corpos,
o Juizo Final.
ESCOLASTICA - (gr. scholastiké
da escola) - filosofia que se ensinava,
nas escolas da Idade Média, reflorescente no séc.
XIX.

cúmeno (sempre adulto):
sendo supressos os exames, conservaram-se, porém, as cerimônias que
desde o séc. VIII fundiram-se com o próprio
rito do Batismo; o ritual
do Batismo das crianças,
como temos hoje, é uma
abreviação dessas cerimônias; diz-se ainda de cada
uma das votações para
escolha do Papa.

=

=

ESCRIBA - (lat. scriba
o que escreve) - designação que o povo de Is·
rael dava aos letrados
nas Sagradas Escrituras,
gozando êles, por sua sabedoria, de grande fama,
a ponto de se tornarem
Doutores da Lei, encarregados de Instruir o povo.
ESCRITURA (Sagrada.)
denominação dada aos 11·
vros da Blblia, i.é., ao
conjunto dos livros divinamente Inspirados. (V.
Bfblia).
ESCRUT:INIOS
antigamente, conjunto de cerimônias que precediam o
Batismo no Sábado Santo; consistiam, a principio, em exames de cate-

ESDRAS Sacerdote dos
judeus em Babilônia (secretário da lei de Deus
do Céu, i."é., conselheiro
para assuntos judeus no
govêrno persa) enviado da
Pérsia a Jerusalém com
o encargo de ordenar, à
base da lei judáica, a situação da comunidade, depois do exilio na Palestina; proclamou a lei, à
qual se submeteram os
judeus m ediante renovação da aliança; com o
nome de Esdras existem
vários escritos : o livro
canônico de Esdras o.o),
o ca nônico de Neh (2 .o
de Esdras), o apócrifo
(3.o) e o 4.o ou Apocalípse de Esdras; a tradição atribui ainda a Esdras a formação do cãnon dos livros do A.T.
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(lat. specie
aparência; te o!.) - o que
os sentidos percebem na
Eucaristia, i.é., a côr, o
cheiro, o sa.b or e a forma, quando é Cristo que
está presente na Hóstia
consagrada sob as espécies · de pão e do vinho,
pois as substâncias dos
mesmos foram mudadas
no Corpo e no Sangue de
Cristo.

ESP:f:CIE -

doutrina
filosófica (às vêzea ciência ou re!igllio) que ensina, entre outras coisas
lllcitaa, a transformação
da alma, a comunicação
com o Além (evocação
dos espiritos) e um conjunto de superstições prejudiciais a nossa fé; a
maioria dos fenômenos
que os «JDedluns,. provocam em suas sessões não
passam de coisas explicáveis pela ciência, sendo que outros constituem
pura farsa e uns poucos
são intervenção do demônio.

ESPffiiTISMO -

(lat. spiritus) - substância incor.
pórea, Deus, os anJos
e
a alma; alento vital, a

ESPIRITO

entes imaginários, como
p, ex. os duendes; damos
o nome de Espírito Santo à terceira Pessoa da
Ssma. Trindade.

(lat. sportula = donativo; lit.) a importância em dinheiro que se oferece ao sacerdote a fim de que se
celebre uma Missa ou
Missas, segundo as intenções do ofertante, não
sendo propriamente um
6bulo que é um donativo
destinado a ajudar o culto de maneira geral; essa
oferta não constitui pagamento da Missa, mas
um estipêndio, não a troca de um valor por outro correspondente, pois
a Missa tem valor Infinito mas a matéria de um
co~trato entre o sacerdote e o fiél, obrigando-o
sob pena de pecado gra-.
ve ·a celebrar segundo as
intenções recomendadas; é
de origem remotíssima,
pois vem do costume que
os primeiros cristãos tinham de entregar ao oficiante pão, ovos, azeite,
vinho, aves, cêra, etc.,

ESPóRTULA -

I

a_l-ma-;-~d-i~z-s-e~t-a~-mb~é=m==d=e==SO-~--of-e~r-t_a_s--e-s_as q_u_e~~m-a~ls--~

..__._____

__
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tarde passaram a. ser feltaa em dinheiro no valor
correspondente; do aéc.
VII em diante o costume
da entrega do dh\helro
pela lntenclo solicitada
generalizou-se e perdura
até hoje; em algumas paróquias ou dioceses estão
abolindo-a, Intensificando
em troca o pagamento regular do dlslmo.
membros de
uma seita judia do tempo dos macabeus, cuja
vida e costumes eram
austeros, vlvendOo retiro.dos abstendo-se ordinàrlamente do casamento.

ESSt:NIOS -

(lat. st&tione
de guarda, estaelo; llt.) - o jejum nos
primeiros séculos da era
crlstil; o culto com0o antlgi!Jllente e,;:a . celebrado
em certos dias festivos,
partindo o clero com os
fiéis de uma Igreja onde
.11e rezava. a eOUeota, dirigindo-se a outra Igreja
(a da estaçio ou lugar da
8.118ertlbléla) onde se celebrava a Missa com homilia..

ESTACAO -

= põsto

BST.&DIO -

= arena)

(gr.

-

etádioa

local doa jo-
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gos públlcoe onde muitos cristãos deram sua
vida em testemunho da
Fé, totnando-se mártires.
(alem. itall =
assento) - gro.nde cadeira que nas Igrejas, antigamente, era destinado. ao
cônego ou monge.

ESTALA -

=

EST&B- (per. &&ter
estréia, boa sorte, fortuna)

mulher judálca que
Asuero, rei dos persas,
tomou para espõsa; titulo do livro escrito por
Ma.rdoqueu, onde se narra o cuidado de Deus
pelo seu povo, salvando-o
através dela, da rulna Injusta.
(lat. stl~
pêndia
oferta - a importância em dinheiro que
o fiel entrega ao ·ila.cer·d ote para 'a celebra~o
da Mlssá, Batizado,. ·. C'aaamento, et"c: <V'. ·_ l!:spór-

ESTIPt:NDIO -

=

tula) •

(gr. stolé: Ut.)
- paramento lltúrgtco em
forma de ttra comprida.
de uns 8 a 10 em de
largura, geralmente mai!J
larga 11&8 - eztremldade!J,
com cruz bordada ou

ESTOLA -
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pintada no melo ou também nas pontas; era uma
vestimenta dos romanos
(séc. V) tornando-se depois de uso exclusivo da
Igreja; l'!imbollza a autoridade sacerdotal '3 nos
paramentos da Missa lembra a cruz que Cristo levou até o Calvârio.

para companheira do primeiro homem, Adão.
t;VANGELHO (gr. eu
bem
aggellein
anunciar : boa nova.; !!t.)
- a doutrina de Cristo,
em geral; cada um dos
4 livros principais do N .
T. escritos respectivamente por S. Mateus, S. Marcos, S. Lucas e S. João,
onde narram alguns fatos da vida de Cristo;
trecho tirado dos Evangelhos, lido ou cantado
na Missa, depois da Eplstola, sendo o centro da
Liturgia da Palavra.

+

EUCARISTIA (gr. eu
= bem
charis = graça :
ação de grn~as;
teol.; llt.) sacramento que contém verdadeira, real e, substancialmente, o próprio Cristo
sob as espécies do pll.o
e do vinho consagrados;
sacrlflcio da Nova Lei
<a Missa), lnstltuido por
Cristo.

+

EXALTAÇAO (da. S a. n ta.
Cruz) llt. - festividade que a Igreja celebra
no dia 14 de setembro
de glorificação ao Instrumento de sup!icio de
Cristo.

EUOOLOGIO - (gr. euchoJ6gion; llt) livro de
orjlções para ó Oficio dos
dQilllngos e das festas
principais dÓ Ano Litúr-

gico.

EXAl\IE (de Consciência) ,ato de, dlllgentemente, fa.
zer um balanço, !.é .• examinar o procedimento moral, espiritual, .o cumprimento dos deveres de estado ao final do dia e
também antes do sacra"
mento da confissão, obe-

=

~ (heb.
vida, vivente) - ém sentido ge·ral, mãe dos viventes,
como se afirma na Bl·bÍla; nome pelo qual é
conhecida a primeira mulher criada por Deus,

t;\'A

-

82' -
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decendo a um sistema
bem fá.cll : o que deveria ter feito e nl!.o fêz
(omi8SI!.o) e o que não
deveria ter feito e fêz
(pecado leve ou grave).
EXAMINADOR (Slnodal)ecles. - o sacerdote que
o Bispo elege para examinar ordlnandos, l.é.,
aos que receberl!.o o presblterato.

EXCARDINACAO- (ecles.)
- ato pelo qual o Bispo
dd. licença a um clérigo
para mudar de diocese.
EXCOMUNH!IO (ecles.)
- censura eclesiástica ou
pena canônica, pela qual
o fiel fica Impedido dos
bens espirituais da Igreja; excom:anhlo vltanda
cori.stltui o grau maior
apllcada em certos e rarlsBtmos casos, quando
além da exclusão dos atos
litúrgicos e dos sacramentos se tnip!le a que
·oe dematã l1618 deverl!.o
evitar o excomungado; a
própria Missa .t erá que se
lnte~pida 11e o exc.omunc&do vltando entrar
no templo.

EXEGESE - (gr. exégésls
explicacllo) - o estudo interpretativo, teológico e critico dos livros
do A.T. e do N.T. e de
textos religios011 em geral, sendo llbvlarnente exegeta (gr. exêgêtés
Intérprete) aquêle que se
dedica A. exegese.

=

=

(lat. execonjunto de
cerimônias litúrgicas ou
honras fúnebres que precedem ao sepultamento de
um fiél que, segundo o
Ritual, morreu em vlsivel
união com a Igreja.
qulas; Iit.) -

EX~QUIAS

EXERClCIOS (Eaplrltuals)
conjunto de normas,
práticas e meditações que
Sto. Inácio de Loióla organizou na gruta de
Manresa
(Espanha) · e
hoje universalmente aceitas para perfeicllo espiritual e reforma de vida;
consiste em 30 dias, ou
. abrevladamente 8 ou 3
dlaa de uma série de
orientações de um pregados a grupos de pessoas,
'l'etirada.s do convlcio social, guardando absoluto
sllêncio e esplrito de
oracllo.
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EX:f:RCITO DE SALVACAO
.....,. seita fundada pelo metodista Guilherme Booth
(1829 - 1992) a principio
como sociedade filantrópi_
ca; a denominação de
exército vem de sua organização hierárquica. militar; são também conhecidos os seus adeptos
pelo nome de SalutiBtas;
chegaram ao Brasil em
1922,

=

8XODO - (gr. éxõ
para
fóra
od6s
caminha :
salda, caminho de salda)
designação do seg~m
do Livro do Pentateuco
onde se narra a salda do
povo de Israel do Egito,
conduzido por Moisés.

=

+

EXOMOLOGESE
(gr.
éxõ
para fóra
omologeln
confessar) confissão p'll blica., penitêncla: de ·multo uso na
Idade Média, hoje totalmente ab·ollda na Icreja
Católtca.

=

+

=

=

EXORCISJtiO - gr. ek
ex
6rkos
cêrca : tirar a cêrca) - sacramental (uma série de oraçÕél!l)

+

=

que o sacerdote reza, invocando o nome de DeU!!,
para expulsar os demônios do corpo do possesso, endemonia.do, sendo
exorcista aquêle que a
Igreja determina para tal
oficio; aquêle que recebeu a terceira Ordem Menor, das quatro que existem, cuja matéria é o livro dos exorcismos, o
qual o Bispo faz o ordinando tocar com a mão.
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EXPOSICAO (do Ssmo, Sncramento) - lit. - o ato
ou cerimônia de expôr,
para adoração dos fiéis, a
Hóstia consagrada no ostensório, a fim de impetrar graças ou agradecer
beneficios.

EXPURGATóRIO
(ecles.)
- relação dos livros condenados pela IgreJa. cv.
lndex).
EXSUFLACAO
(ut,)
. cerimOnia (exorcismo) logo no. Inicio, no rito do
Batismo, quando o sacerdote sopra três vêzes sôbre o batlsando.
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ralmente centro de
des peregrinações,
serem
expostos
cumprimento de um
promessa.

EXTB,& • TEHPOBA
(eeles.) Breve Pontl·
ftclo que autoriza wn clé·
rlgo a tomar as Ordens
Maiores antes do tempo
determinado pela Igreja.

granpara
como
voto;

personagem
blbllca que pediu ao Profeta !salas uma prova do
mllagre de Deus; !.é., de
que sendo ouvida suas
orações e atendidas suas
lágrimas, teria mais 15
anos de vida : o Senhor
atrnzasse o relógio solar
10 linhas (gráus), o que
fato aconteceu no relógio
de Acaz.

EZEQUIAS

EXTRAVAGANTE- sacerdotes extra-vagantes são
os que estão adidos a
Igreja ou beneficio, avul·

sos.
EXTBEliiA - UNÇAO
(ecles.; llt.) - sacramento que alivia a alma, e
também o ccrpo, dos do·
entes que estão em perl·
go de morte; denominase agora, justamente, saCI'IUilellto dos enf~os,

um dos Profetas do A. T., de tamllla
sacerdotal: exerceu sua
missão durante o exllio
em BabllOnla, e.omo gula
moral de seu povo .

EZEQUIEL -

EX-VOTO objeto, qua·
dro ou Imagem que se
oferta a uma Igreja, ge-

•
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•

FABRICA conjunto de
bens
patrimoniais
das
igrejas ou os seus rendimentos destinados a sua
conservação e despesas
com a manutencão do culto; diz-se fabriqueiro do
individuo encarregado de
contab!l!sar
a
fábrica,
sendo, portanto, uma espécie de tesoureiro paroquial.
FALDISTORIO - (lat. antigo fa.ldistollum e alem.
faldastôl
cadeira;
ecles.) assento retangular, sem espaldar, com
4 hastes para cima no
lugar dos braços (prolongamento dos pés); serve
na Igreja para as dignidades eclesiásticas (Cardeal, Bispo, Abade Mitrado etc.) se assentaren1
durante as funções 11 túrgicas.
FALSO
(Testemunho)
depoimento contrário à
verdade, i. é., declaracões

verbais ou escritas asseverando ser verdadeiro o
que é mentiroso, constituindo falta contra a Justiça.

FAJIIILIA conjunto das
pessoas que, geralmente
vivem sob o mesmo teto
constituido de modo especial do pai, mãe e filhos,
sem excluir os avós, tios
e tias, sobrinhos, netos
etc.; pessoas do mesmo
sangue e linhagem, estirpe; descendência.

FARISEU - (heb. pharush
separado) - membros
da antiga seita judaica
que se julgavam superiores aos outros chamandose a si mesmos csantos»
e guardando com rigor
certas
exterioridades;
eram poderosos e foram
inimig<h'l
ferozes
de
Cristo.

=

FATALIS~IO
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sistema
doutrinário-filosófico que
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afirma serem as ações humanas reguladas por wna
necessidade exterior e superior ao mundo; é a negação absoluta da liberdade hwnana e de sua
responsabilidade, i. é., o
livre arbltrlo, portanto,
doutrina condenada pela
Igreja.

=

(lat. fides
fidelidade) - adei!Ao intelectual à verdade fundamental da existência de Deus;
virtude sobrenatural que
Deus Infunde em nós para
crermos em tudo o que
revelou; urna das virtudes teologals : Fé, Esperança e Caridade.

Ff: -

(de feito) malétlcio que se atribui
haja sido feito por alguém; sortilégio, bruxaria, magia etc. ; aupersticão
condenada
pela
Igreja.

FEITIÇO -

(lat. phoenlpovo vizinho dos
judeus que habitava o litoral entre o Mediterrâneo e o Monte Llbano;
destacaram-se em tôda a
antiguidade como navegadores e
comerciantes;
multo citados na Blblla.

Ff:BIA - (ou feira) - lat.
feriare
Interromper
para descansar; llt.
desde o séc. IU, prlnclpalmente depois de Constantino, denomlnaçAo dada aos dlns distinguidos
para o culto e posteriormente para cada dia da
semana, excluldos o domingo, cujo nome deveria ser •primeira. felru e
o sábado, que conservou
a denominação judâlca;
no sentido litdrgico de
hoje, significa dias consagrados ao louvor de
Deus mas que não Implicam em descanso e culto
extraordinário ou de preceito, sendo êstes apenas
os domingos
e
Dias
Santos.

=

antiga denominação do báculo episcopal, hoje apenas empregado para o báculo que
o Papa usa cn1 ocasiões
excepcional a.

F:I')BULA -

FENlCIO clu) -
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CReU glosa); Jlt.
- comemoracAo ou IIOlenldade religiosa, com ou
sem Missa própria, com
o fim de recordar aconteclmentoa ou aantos memorávela do calend4rlo
lltdrglco.

l<':t:STA -
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(lat. fldele ; ecles. ;
llt.) - os baUsados que
de fato praticam a reli·
gll.o, que cumprem os
preceitos, os perseverantes, afeiçoados e sinceros; na. Missa., diz-se da
assembléia. litúrgica que
participa do sacriflcio que
se está celebrando.

FIIUS -

FILElliON - amigo devotado de S. Paulo, habitante da. cidade de Colos·
so ao qual o Apóstolo,
rrêso em Roma, escreveu a mais breve de suas
cartas, que é pouco mais
que um bilhete de recornendac;:i!.o
do
escravo
Onéslmo, que depois de
fugir voltara ao seu dono,
o destinatário da carta.
FILHO - genericamente o
fruto da unli!.o do hornom
com a. mulher, sendo legUlao quando do rna.trimOnlo religioso (sacramento) e do casamento
legal (contrato civil) e
espúlo, quando advindo
fora das condlc;:lles acima;
dlz-ae filho adotlYo daquele que 1e tomou sob
guarda flslca., moral e re·
llglosa, geralmente atra•b da autoridade com-
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petente; Individuo em relacAo a uma crença ou
coletividade como P. ex.,
tllho de Sto. Inácio, 1. é.,
jesulta, de S. Francisco,
!.é., franciscano.
cFILHO DO HOMEllb
expressAo que no A.T.
significa o gênero humano e no N. T. é o titulo
de auto-definição UB&da
por Cristo.
FILIPE
um dos 12
Apóstolos, natural de Betsalda; conduziu a Jesus
Nataniel e é mencionado
na multiplicação dos pies
como m e d I a d o r entre
Cristo e os gentios; pretendem alguns que pregou êle na Judéia, esteve em Cesaréia e morreu
lapidado e crucificado em
Hlrápolls; nlo confundir
com outro Filipe, o diácono, que foi um dos 7 ordenados diretamente pclos Apóstolos, em Jerusalém.
FJLIPENSES - em geral,
os habitantes do. cidade
de Flllpos, Macedônia;
aos fiéis da! 8. Paulo
enviou uma de auas maiores ca.rtaa. escrita do
seu cativeiro de Roma.
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(heb. phe·
natural de
Phalesheth) - povo dado
à navega~ão e ao comércio que vivia em estreito
contato com os judeus,
principalmente no tempo
de Davi e Salomão; seus
cultos pagãos arrastaram
os judeus à idolatria; na
Blblla aparecem referências ê. algumas de suas
cidades como Tiro e S!don; Gollas, gigante vencido por Davi com uma
simples funda, era nllstéu.

Iuetos do celebrante nos
atos lltlirgtcos; atualmente, no rito romano, como almples ornamento,
ficam de cada lado do
cortêj.o papal, eapeclalquqando 6 carregado IIOIenemente na •Sédla ~

FILIST.US u••tlm

=

FINADOS - dia em que a
Igreja faz solenes sufrágios pelas almas do Purgatório e que é celebrada com o oficio e M!ssn;
foi Introduzido pelo Abade Odilon de Clugny, em
998 e paulatinamente adotado pelo cléro secular,
tornando-se unlversal pela celebro.o;ão em Roma
no séc. XIV; nesse dia
cada sacerdote pode celebrar 3 Missas.
(lat. flab~llu
leque; lit.) - grande
l~ue, de penas de avestruz, preso a uma haste,
com que o dié.cono ' enxotava as moscas e outroe

tatórla•.

FL&GJILAÇAO - (lat. llalfelatlone
torturar) ato ou efeito de tormento
usando o flagelo (espécie
de azorrague ou chicote.
l.é., tiras de couro com
bolas de chumbo nas pontas) ; to! utlllzo.do para
açoitar o corpo de Cristo,
como nos recordam o 2. •
Mistério Doloroso do Rosãrlo e a VIa-Sacra.

=

como all.o conhecidos as 7 pragas do
Egito, com que Deus, por
melo de Moisés, forçou o
faraó a deixar partir os
hebreus; em sentido metafórico, diz-se dos castigos que assolam cidades
ou pa!ses sob variadas
formas :
chuvas, neve,
ventos etc.

FLAGELOS -

FLAB&LO -

=

FOBJIIA (e Matéria Sacl·a-

menta!s) -

89-

teol. -

I!Ao
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os dois elementos vislveis
constitutivos dos sacra·
mentos, variundo conforme a natureza dêstes,
como p. ex., no Batismo
as palavras : Eu te batizo etc. e a água que é
simultaneamente derramada na cabeça do batizando.

(lat.
fr&cl'io pnnls = partir o
pll.o; lit.)
expressão
com a qual era designado, entre os primeiros
cristãos, o sacrifício Eucarlstico, i.é., a Missa;
ntualmente uma das cerimônias (rito também sacrificai) rl~_ própria Missa, que precede a comunhão do celebrante e dos
fiéis.

d•'RAÇAO DO l',\0» -

(lat. fratro =
lnnio) - membro de uma
comunidade religiosa suj e ito a certas Regras e
que proCessa votos perpétuos ou temporários.

que vive em comunidade,
seja ou não sacerdote.
FREIRA- (de Frei) - religiosa professa que \·h·e
em comunidade e como os
Frades ou Monges sujeita a. certas normas.
FRANCISCANO - frade rla
Ordem de S. Francisco,
i.é., fundada por S. Fr::m··
cisco de AsRis, constituindo 4 grundes ramos ;
membro da Ordem Terceira de S. Francisco.
FRONTAL (lat. frontale; lit.)
ornamento
amovlvel que cobre a
frente ãa ba.s~ dü altar;
tira de tecido que faz
parte do véu da cabeça
das r ellgioEas e que cinge a fronte.

FRADE -

FREI - tratan1ento e forma abreviada (procllse)
de Frade, !.é., daquele

!1 ~ '

Ft.:NDA - la•; :ula de couro ou corda para arremessar pcdros no longe ,
exigindo
do
atiradot·
grande pedcla e excepcional pontaria; instruD\ento com o qual Dad
venceu
o
gigante
de
2 163 ma. Gollas ou Gollath.
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(Religioso)
- ecles. - conjunto de
cerimônias litúrgicas que
se processam junto ao
morto antes do enterro.
(V. Exéquias).

FUNERAL

apropriaç!io de
coisa alheia contra a jus-

FURTO -
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ta vontade; não furta
quem tira algo de extreita necessidade para a vida; Uo pouco furta p.
ex., a mulher que tira
um dinheiro do marido
que êle destinaria ao
vicio.
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=

•

(heb.
enembaixador
de
viado,
Deus) - nome de um dos
Arcanjos que apareceu a
Daniel e a Ssma. Virgem
anunciando-lhe de que seria a Mãe de Deus.

GABBIEL -

em geral habitantes da Galácla (Ásia
Menor), destinatários de
uma carta de S. Paulo
em que o Apóstolo trata
das relações entre a lei
mosálca e o cristianismo,
entre a Lei Antiga e a
Nova Lei; foram convertidos pelo Apóstolo em
sua primeira viagem.

GALATAS -

GALHETAS (cast. galleta
frasco; lit.) - pe-

=

quenos vasos de vidro ou
metal, com ou sem a.so.s,
em que se delta o vinho
e a água, para a Missa.

GALIL:eiA -

volvendo») -

=

(heb.
~<Re
região da
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Palestina, ao norte da
planlcle de Esdrelon; várias de suas cidades são
citadas no N.T., pois foram cenário da. vida. pública de Cristo; os Apóstolos, na sua maioria,
eram naturais desta região onde exerciam o ofício de pescadores.
natural ou habitante da. Galiléia; Cristo e seu pai putativo, S.
.José, eram assim chamados.

GALILEU -

GAZOFILACIO -

=

(gr. P·

zofiüelon
sala do tesouro) - Inicialmente de·
slgnava sõmente a. cAmara. onde se guardava o
tesouro ou o local das es·
molll.ll do Templo de .Jesusalém;
posteriormente
passou a slgnlflcar o pró·
prlo tesouro.

I
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dianitas e ficou como governador.

GEENA (hab, gehinnon
= vale do supllclo) - local a sudoeste de Jerusalém, célebre pelos cultos
idolá.trtcos, até mesmo de
sacrtflclos humanos ali
comummente executados;
posterionnente tranl'!formou-se em depósito de lixo, razão porque passou
a ser o simbolo da desolac&o e do lugar de supllcio dos condenados,
dos pecadores; Inferno.

=

G'l!:NESIS - (gr.
origem,
criação) primeiro livro do A. T . e do Pentateuco, escrito por Moisés
narrando a criação, o primeiro p ecado, a história
das primeiras famllias,
biografias dos Patriarcas
Abraão, Isaac, JacO e
José bem como o dilúvio,
terminando com a história de Abraão.

GENEALOGIA (gr. genei
nascimento, raça
16gos
tratado) - a
genealogia de Cristo aparece em dois evangelistas
Mt. I, 1-17 e Le, III, 23-38: IIJilbos demonstram a
me&~~lanldade
de Cristo,
atr&Véil de sua descendência dê Davi; as divergências entre elas slo aceitas porque Mt. fê-la por
S. José e Lc. o fêz pela
Virgem SSma.

+

=

=

GEDEON .
(hàb. = cder...
· ruba.don) figura do
.A.;T. mencionado no livro
Juizes e também chamado Jerubaal; libertou Israel da opresslo dos ml-
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=

GENESAR1!:
(heb.
cJardim do Prlncipe»)
lago da Palestina, entre
Ca.farnaum e
Magdala,
também conhecido como
Tlberlades; foi um dos
centros
das
atividades
messiânicas de Cristo e
onde Ele realizou a pesca
milagrosa .

GENTIOS - .. aqueles que
professavam a
religião
pagã; Idólatra: são-lhe
feitas vârias referênciaa
na Bíblia.

GENUFLEXAO nu
joelho

=

+

(lat. geflexione
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=

flexão; Ut.) - ato extemo de adoraclo e ve·
nera.tlo a Deus, podendo
ser dupla. (com os doia
joelhos) ou simples (com
o joelho direito) conforme as circunstâncias; é
também gesto de respel·
to ao Papa ao beijar-selhe a mAo e aos Bispos
quando se beija o anel;
na Missa. o celebrante o
faz diver11as vêzes e os
fiéis faziam-na no Credo
(para adorar o mistério da
encama~;Ao de Cristo no
seio de Maria SSma.)
mas foi abolida; agora só
no Natal, na festa da
Anunciação,
no Passio
(Semana Santa) e ao se
ler o verso <Veni Sancte
Spiritun na festa de Pentecostes, se faz genuflezlo.
GETSEMANI (heb. =
"vale multo gordo")
jardim naa proximidades
de Jeruea.Iém, depois de
Cildron e ao11 p611 do
Monte das Ollvelras, per·
to de Betânia, onde Crill·
to suou sangue e depoil
foi preso.
GLóRIA - bem-aventuranca; o eterno gOzo celeste,

canonização ou a auréola dos santos; diz-se glo·
rloso do que causa glória
e da série de meditações
do Rosário; «altar da
Glori!lcação» 6 o que na
Basilica de S. Pedro (Va·
tlcano) recebe os painéis
com os 3 últimos milagres do santo canonizado.

GóLGOTA (nome aramáico de Calvario = lugar da caveira) - lugar
onde crucificaram Cristo.
<V. Calvário).
GOLIAS - (heb. = exllio)
gigante fillsteu que
tinha 2,163 ms. de altura
e que desafiou os lsrae·
lltas sendo morto por
Davi com um$ funda.
G:BAAL - (gr. kratéra =
copo para vinho) o
vaso mlstlco que segundo
piedosa lenda da ldilde
Média, Cristo ,1!111. eervlra
na última Cela e no qual
.José de Árimatéla reco·
lheu as últimas gôtas de
sangue do Salvador ao
descê-lo da cruz.

I

I
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(lat. cratia =
agrado, favor, beneficio;
teol.) - dom natural que
Deus nos concede gratuitamente pelos merecimentos de Cristo para santificar nossa vida e obternos a salvação eterna;
pode ser : a) atual, l.é, o
auxilio divino momentâneo para. cada ato, aendo
também chamada adJuvante; b) habitual, a que
permanece na alma enquanto nil.o se comete pecado mortal; c) aanWIcan~ a que apaga o ~
cado e nos une a Deus;
d) II&Cr&mental, aquela
que ae recebe com a recepção de cada um doa 7
sacramentos, sendo também chamada crraça de
estado».

em Washington (1909);
lançado na Catedral de
St. Patrlck c o m o o
cThanksvlvlnc Day», diante do Cardeal Glbbona,
do Pr~sldente Tatt, dos
Estados Unidos, e de todo
o Corpo Diplomático.

GRACA -

(lat. cradu
degráu; llt.) - livro
lltl1rglco que antigamente continha o gradual, o
alei.._ e o traetus, que
se cantava na Missa, depois da Eplstola; eram
êstes cânticos interlecionais cantados sObre os
degraus do ambone ou do
altar, sendo que dos degráus mais elevados nos
dias festivos e sObre os
primeiros noa dias menos solenes; atualmente
consta apenas de um responso (R) e verslculo
(V), podendo ser lido
pelo leitor ou tOda a assembléia.

GRADUAL -

=

GRACAS (Dia Universal de)

- comemorado em todo o
mundo na 4. • quinta-feira
de novembro como o cDi~
em que governantes e governados, na postura que
mais os nobllita, se curvarlo diante d'Aquele que
tem homens e Nat6ês na
palma de Sua Mio Onipotente:. (Pio XII) : foi
iniciativa de Joaquim Nabuco, quando Embaixador

G:il.roOB.IANO -

(lit.)

-

diz-se do cantó litl1rgico
regularizado pelo Papa
Gregório i e do rito que
êle estabeleceu; é também chamado canto-chil.o
por só usar os tons e semltou da gama musical.
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(lit.) peca
de pano quadrado com
uma cruz no melo que ee
colocava sôbre os joelhos
do
prelado
oficiante
quando se assentava.

GB.EMIAL -

GUISAMENTOS -

GUTEMBEBG -

ourives

<*

(.Tolo) -

gravador

1400 t 1468), Inventor

da primeira prenl!&, meados do sé<:. XV, onde foi
impressa a primeira. Blblla; anteriormente apenas os monges a copiavam à mão, tornando rarlssfmos os exemplares
em poucos mosteiros; a
primeira edição da Blblia
de Gutemberg foi composta de 200 exemplares,
dos quais 4ó foram Identificados em 1763 e estilo
nos seguintes
palses :
Vaticano, Espanha, Alemanha,
A.UBtrla,
Dinamarca, PoiOnla, Portugal, Escócia, Sulca e
EE.UU.

(llt.)

alfaias do culto, especialmente o vinho e as hostlas para a Missa.

=

(lat. gula
garganta) - o desordenado
apetite de comer e beber,
sendo um dos sete vlclos
capitais; é pecado grave
quando se come ou bebe
em excesso, prejudicando a saúde e impedindo
o uso da razão.

GULA -

e

•

'-----~
96 ~-------~
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HABAIJU(;

(heb.

•

continUO») - um
dos Profetas menores do
A.T., autor do livro que
tem o seu nome e contemporâneo de J ercmins;
suas palavras tratam da
invasão dos cnldi":us, da
destruição do reino de
Judá e terminam com
uma bela oração a Deus.
pedindo por Judá.
~Abraço

(eclesiástico ou
clerical) - lat. habito =
estado, modo de ser vestuário próprio dos frades e das freiras e, às
vêzcs, também chamado
!Jurei ou batina: diz-se
hábito também da. disposição adquirida pela repetição freqüente de um
ato, se bom é virtude e se
máu, vício.

to de Jet·usalo:'m. pertencmlte a um olEiro, que
foi comprado pelo Sinéllrio, com as 30 moedas
da traição de Judas, parfl
s epultura dos peregrinos
à J e rusn1~n1 .

(ou Agar) - o
mais antigo Profeta do
A.T ., era de origem camponesa.

HAGAR -

HABITO

(ceies. )
- o mesmo que santuário ou relicário.

IIAGIASTeR.JO

(gr. hágios = santo + grapheln
descrever)
nome
que, ils vézes, se dá à
t erceira grande divisão
dai! Escrituras c:milnicaR
hebraicas e onde estão
contidos P. ex. os Sal·
mos, os Provérbios e o
S!lntico dos Cílnflco,.

HAGIOGRAI<"A -

(aram.
lracel + dema = campo
de sangue) _, campo per-

IIAC"ELD.UIA
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llAGIOGRAJo'IA - (gr. hãglos
santo
gnphela
= descrever) - vida escrita dos santos ou ciência que trata das coisas
s~ntas ou vida dos santos; hagiográfico, obviamente o relativo à hagiografia, sendo hagiógrafo
n.quele que escreve a vhla
dos santos; os autor e~
dos livros do A. T. são
tamb~m assim conhecidos.

+

=

IIAGIOLATRIA - (gr. hál!:'ios
santo
Iatréia
adoração)
adoração
dos santos, o que é êrro,
pois somente à Deus devemos ador~ção; hagiólntrn ó quem pratica a hagiolatrla.

=

+

=

JIAGIOLOGIA (gr. hágios
santo
lól!:'os =
tratado) - tratado da v ida dos santos ou das coi8as santas; hagiólogo é
aquele que escreve hagiologias, i.é. , que trata
do. vida rlos santos.

=

+

IIAGIOliA~IJIA
.glo~

=

= santo

-

(gr. há-

+ mlíchomai

cvmbatt>) doutrina
que . rombate ou nega a

existência dos santos; hllclómaco é aquele que
combate ou nllo aceita o
culto dos santos.

JIAGIONil\10 - (gr. Iail!:'los
= santo
ónyma = nome) - pseudônimo constituldo pelo nome· de um
santo.

+

HARPA - (alem. = harpa)
- Instrumento musical rle
cordas, de forma triangular, cuj:~s cordas desiguais, se tangem com os
dedos; preferido pelo profeta e rei Davi.

JU;BRAICO - (gr. hebralkós) - o mesmo que judeu; individuo da raça
hebrâlca; Idioma dos judeus.

HEBREUS
(gr.
hobratus) nome primitivo do povo judãlco; designa.;:i\o dada aos descendente~ dos patriarcas.
particularmente do tempo
de José até a derrota do9
flllsteu~; deatlnatárlóa da
carta de S. Paulo apresentando duns parte"! : na
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primeira mo3tl'il. que Cristo foi o \·erdadeiro Mcs~ias;

na segunda,

que a

Lei Nova supera a Antiga Lei, aperfei~oando-a.
HER~GE

- (gr. haln·tikü•
que escolhe) - aquele
que, tendo recebido o bati~mo, embora conservanllo o nome de cristão,
nega ou põe em dúvida,
pertinazmente,
alguma
das \'Crda des da fé, pro·
postas pela Igreja.
:=

HERESIA - (gr. ha.íresis)
doutrina ou outra
qualquer coisa contrária
aos dogmas; ação ou palavra lmpia; herético, relativo a h eres ia; o mesmo
que herege.

HERESIARCA - (gr. hai·
rcsiá.rchês = chefe de heresia) - autor de heresia
ou chefe de seita herética.
JJERODES - silo vário~ :
Heródes o Grande, era o
segundo filho de Antlpater e !oi tetrarca da Judéia no ano 41 antes de
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Cristo e rei de .JudA no
ano 37 também antee de
Cristo e inquiriu os Magos sObre o local do nascimento do menino Jesue
mandando matar tOdas as
crianças de Belém, de
menos de 2 anos (V. Inocentes); Heródes Antlpas,
tllho do primeiro, foi
quem mandou degolar S.
João Batista e perante êle
Cristo foi acusado; Heródes Filipe I, outro filho
de Heródes o Grande tendo se casado com Heradias, lrmll. de Agripa I,
teve sua mulher seduzida
por Heródes Antlpa; Heródes Filipe II, filho de
Heródes o Grande com
Cleópatra, era tetrarca de
Betânea e se casou com
Salomé, filha de Heródes
Filipe I; Heródes Agripa
I, filho de Aristóbulo e
Berenice, sendo neto de
Her6des o Grande, foi êle
quem mandou matar Tiágo filho de Zebedeu e incarcerou S. Pedro; Heródes Agrlpa II, filho de
Heródes Agripa I e lrm!o
de Berenice, foi perante
êie que S. Paulo compareceu, tendo falecido em
Roma, no ano 100 depois
de Cristo; diz-se beróde!l
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quando é um homem fe-

roz,

tlrano,

ruim,

bem

como aquêle que é, multo
seYero e ct·uel com as
crianr.[ls, alu~ão a Herúdes o Grande.

(l<Jclesi:istlordcn:~da
dos poderes, i.t' ..
graduação da autoridade;
na Igreja, por lnstituiç:lo
tlivina, são os Bispos,
Presbiteros e Ministros,
sob a autoridade suprema do Papa (cân. 108).

nu;RAUQUIA
c:o)

-

distribui~iio

IIIERODRAMA (gr. hlcJ·os == sacro
drama) repre sentação
cenica
dos
feitos de um deus, nos
templos pagãos.

+

llll~ROG RAFIA

(gr.
hicrographla
escrita
sagrada) - rlescrição das
diversas religiões; Escritura Sagrada, Biblia.

HIPERDUJ"IA (gr. hypér = além de
dulia =
culto dos anjos e santos;
lit.) - culto que se presta a Nossa Senhora por
estar em grau superior
aos anjo3 e santos. (V.
Culto).

+

- (gr. hnmos =
sono) Hono provocado
artificlalmente, letárgico.
(V. Hipnotismo).

HIPNóSJ<~

HIPNOTtSl'IO (gr. 11)'pnos = sono
t (eufônico)
sufixo i~>mo) - estado de sono letárgico mu
que o paciente fica sujeito
a9 sugestões ou il vontad''
tle um opürador, podcndu
prnlurar a i!lfluência d·' >;te, 1TI0:.'31TIO depois de ce~
;-;:ulo o transe ou e~tadu
de hipnóse; a Igreja proihe o hipnotismo ou hipnóse qnando praticado a
titulo de mero divertimento ou por razões econômicas, não se lhe opondo, entretanto, quando se
trata de fins medicinais.
supondo-se a capacidade
elo opcr:Hlor em present;n
de
tcst~1nunhns
moralnHmte i<lôncas c corn o
explicito
consentimento
elo paciente ou de ~eus

+

+

rc~ponsá y cis.

HII'óSTASE - (g1·. hypóstasis; te o!.) união do
Verbo co1n a natureza humana não deixando o Ve•·bo de ser principio de
subsistência, i.f'., as natureza" tliYina f' humana
unidas na PessDü di vinu;
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Cristo ê verdaJ.elm Deul!
e venlo.dciro honH~m .

HIPOS'.rATICO - o que é
relativo à hlpústase.

HISSOPE - (gr. hyssõpos;
lit.) planta (hissopo)
que era usada para aspergir; varinha de madeira com pêlos ou fios na
extremidade ou haste de
metal terminada por uma
esfera com orif[cios que
Re usa para aspersão de
águn. benta.

HITITAS povo referido
na Blblla que durante algum tempo ocupou grande parte da Ásia Menor,
apresentando elevado grau
de civilização; até a bem
pouco tempo era quase
desconhecido, mas as escavações vieram pôr a descoberto sua notável elevação cultural, com relação
a outros povos de igual
época.

HOLOCAUSTO (gr. holós :::: vitima inteira
kálõ :::: queimo) des-

+

truiçào total pelo togo,
forma de sacrifício muito
comurn entre os judell8
em que a vítima depois
de sacrificada era inteirnmente
queimada
em
honra da divindade; a
própria vitima.
HOLOFJ':UNES
g·eneral
do exército dos Assírios,
morto pela viúva Judite,
qu e lhe cortou a cabeça
durante a cmbriaguês e o
sono, conduzindo-a a Betúlia.
liOIIIILtA (g·r. homili••
= ensino em tom familiar; l!t.) - breve exp!ica~ão
do Evangelho ou
liturgia do dia, feita na
Missa; o Concilio Vaticano II suprimiu o sinal da cruz inicial e
final na homilia a fim
de evitar a impressão
de uma a~!io extranha ao
Sacrifício Eucaristico; há
obrigaç:ão grnve de profeI"i-lrt nas Missas dominicais c dillS de preceito,
com r egul:.tr afluência de
fiéis.
HORAS (Canônicas) - cada uma das partes do
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Oficio Divino (Buvcário)
impostas aos sacerdotes.
llORGSCOPO (gr. hora
skopelen
o que vê
ou que calcula) - crença supersticiosa e fútil da
influlincla dos astros na
vida particular da pessoa;
observação do estado do
c6u, no momento do nascimento de uma criança,
pela qual se pretende,
(conforme o sig·no) prognosticar os acontecimentos da sua vida.

+

=

llORTO (das Oliveiras)
jardim no Monte do mesmo nome, perto de Betânia onde Cristo t·ezou
e suou sangue, antes de
sua prisão. (V. Getsema-

JIOSP1C10 antigalllenlé
casa de caridade onde se
recolhiam pobres, convalescentes, velhos, alienados etc., geralmente eram
dirigidos por religiosos ou
religiosas.
HOSTIA (lat. hostia =
vítima; lit.) pequeno
pedaço de pão sem fermento (ázimo), de forma
circular, muito fino, que
o celebrante consagra na
Missa, transubstanciandose no Corpo, Sangue, Alma e Divindade de Cristo, sendo depois distribuído aos fiéis, na comunhão; a h os tia do celcbrante é um pouco maior
e a da concelebração ainda mais.

111).

JIOSANA (heb. hiish':mnã
salva, pe~o-te;
1i t.) interjeição triunf:ll, significando salve! ou
Glória! aparece no Salmo
CXVIII, 26 e também, na
f.:ntrada triunfal de Criato em .Jerusalém, no domingo antes de sua morte; na Missa se entoa
logo após o Prefieio, no
. Sanctus.

HOSTIA.RIO - caixa onde
se guarda as hóstias ainda não consagradas.

llUSSITA - aquele que é
partidário da doutrina
herética de .João Huss
que sustentava serem Indiferentes as boas obras
para a salvação, hussutísmo é o conjunto de tal
doutrina .
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•

IA\"11: (ou ·Jeová)
hab.
Iahweh
«Sou o que
sou» nome pelo qual
Deus quiz ser conheclclo
pelo povo de Israel e
assim aparece no A.T.

=

IAVEISTA os que seguiam Iavé ou Jeová; par_
tidário da representação
do tHragrama heb. por
Javé e não Jeová., i.é ..
)lalavra composta de 4 letras simbólicas e mlsticas
que se Inscrevem num
triângulo para figurar nêle
o nome de Deus. (v. Eluhlsta e Tétragrama).
IBIS (lat. ibls) - ave,
pernalta, da famllia dos
longiroslt·os,
geralmente
branca (espéde de cegonha), que era objeto de
culto entre os antigos
egípcios, portanto, sagrada; costuma-se representá-la com corpo de mu. lher, talvez simbollsando
a fecundidade, e aparece
muito nas inscrições e na

nrte, principnhncnte eg-ípcia.
ICONE
(gr. eikón
imagem; Jit.) - na Igreja Russa, Rumena, Servia e Grega, imagem pintada ou esculpida, geralmente sõbre madeira, rept·esentando
a Vh·gem
Ssma. ou os santos.
ICONOCJ,ASTA (gr. eikonoelástes = destruidor
de Imagens)
aquele
que condena o culto da~
imagens ou ns destrói ou
desrespeita.
ICTO (lat. ictu = golpe; lit.) - movimento do
turlbulo da altura da ace
do Incessante em direção
ao objeto incenssado; pode ser um só, coincidindo com o dueto, ou dois,
sem lnterrupc!lo. (V. Dueto e lncensatão) •
IDOLATRIA (gr. eidüJolatreía = adoração doa
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idolos) culto de acloprestado a criatul"ltS
ou idolos, o que
:.lJlenns se deve a Deus:
id61atro. ~ aquele que pratica a idolatria.
ra~ão

fDOJ.O figu•·a, estátua
ou Imagem que represente um~ fals:t rlivindade e
que é objeto de :ulora<:ão.
(gr. rkklesía =
lit.) - sociedade de todos aqueles que
sendo batisados, cr~em e
professam a doutrina de
Cristo, recebem os sacramentos e obedecem ao
Papa, aos Bispos e demais deleg-ndos dele (escreve-se com I maiúseulo); significava a principio somente a reunião
dos fiéis para o. cPlebra<:iio do culto divino: após
o séc. IV pass<JU a designa•· também o edifício
dedicndo a .;stas reuniões;
diz-se ainda de uma parte da Igreja, porém de
rito diferente. como p.
ex., Igreja Oriental, Mnronita, Annénin etc. ou
das separadas de Roma :
01·todoxa ou Cismática;
impropriamente
denomi. na-se igreja, um conjunto de seguldo1·es de deter-

IGREJA -

:~s>;embléia;

miuada ~cita, como p. ex ..
Batista, Prcbistc•·inna ~t('.
HlACUI,ADA
(Conceidlol
- Yerdade de fé (dogmnl
que ensina ter sido a Virgem Ssma. concebida sem
o pecado original, pol9
seria a MAe de Deus; esta
Ye1·dade foi definida po•·
Pio IX em 1854 e em 1858
a própria Virgem, apareecndo em Lourdes a Bernardettc Soubirou.~ confirmou a tlefini<:ão dogmática do Papa dizendo :
«Ell
sou
a Imaculada
Conceição~.
(V. Coneeiçio).

11\IAGJ<:l\I Oat. lmnglne
= reprodução: lit.) - •·epresentacão pelo . desenho,
pintum ou escultura (]e
divindade ou santo: o culto !>restado às imngtns,
na Igreja, é antiqüissimo
e é legitimo; não vemos
nas imageus qualquer virtude em Hi mesmas, mas
as re,·ercnclamos pelo que
elas representam; respeita-se a Imagem com o
mesmo sentimento que
devemos ter pela estátua
ou retrato de um ente
<JUerido; a imagem para
su exposta à venera~ão
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pàblica, nos altares, deYc
benta ou benzida pelo
Bispo que pode delegar
üste poder a qualquer sacerdote; é licito a veneração desta ou daquela
imagem em casa, mas é
condenável tt-las como
Ot·namentar.iio, como objt•to de decora~ão pura "
simples.
~er

DII'ERANDA (lit.)
ora<~ão que o Bispo tem
o direito de prescrever,
para que ~eja dita pelo
celebnmte na Missa, de.. pois das orac.ões marca,. d:ls pelas rubricas, quan-

do estas o pennitirem.

I .UPJWPEUIOS - (lat. improperiu; lit. ) - queixas
sentidlsslmas que Cristo
proferiu du alto da cruz
c que aiio lembradas na
Sexta-Feira Santa durante a cerimünin chamada
Adoração da Cruz. (V.
A!loroo~:ão , dü cruz) .

INCARDINAÇAO - (ecles.)
- a .Inscrição ou admissão de um clérigo na diocese para o ser·vlço para

o . qual

foi

ordenado: a
verificas-P
pela recepção da Primeira
Tonsura: excardlna~iio •'
a licença que o BISJ>o expede para que o clérigo
mude de diocese.
incartlina~ão

I:'S'C.UlNA('.\0

(\'.

En-

r;l.Tna~io).

INCJ<;NSA('J,O (iit.)
ato ou efeito de incenHnr;
i. é., fumat;ão com incenso ardente ao Ssmo. Sacramento, o. pessoas on
coisns; ccr·imõnia litúl'gicn muito antiga (séc. IV)
adotada em todos os ritos; pode ser com um,
dois ou três duetos, com
ou sem dúpllce icto, conforme a di\·ersidade das
funções e dig-nidade das
pessoaB. (V. Du<·to e lcto)

INCENSO (iat. ineensu)
resina o.romática, extntida de uma íirvore que
cresce na Palestina e na
Arabia; era muito comum
no culto judálco o uso do
incenso, pois a afumação
a Javé deveria processarse Ininterruptamente sôbre o altar dos perfumes;
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.
<luas Yêzcs )lor dia, its
9 hs. e às 15 hs., os so.cerdotes ofereciam o incenso com outros arOmas,
s<.;ndo que tóda semana o
sacerdote enchia de Incenso as duas taças de
ouro que ficavam sôbre as
pilhas dos pães da proposi~ão; no sábado seguinte
<:rn queimado o Incenso
no fogo dos holocáustos.

JXCENS()RIO (ou Incensário) - o mesmo que turlbulo. (V. Toríbulo)

INCESTO (lnt. incesto)
- união lllclta entre pa.•·entes próximos, proibido
pela Igreja e pelas leis
civis; no Inicio do mundo foi permitido para poYonr-se a terra.

IN<.:Rf:DULO - (lat. lnCI"edolu) - aquele que, pot·
orgulho ou
Ignorância,
sem qualquer fundamento
racional, nega em absoluto tôdns as verdades
religiosas; ateu.
INCBf:U o mesmo que
Incrédulo, sendo vocábulo
mais antigo e literário.

IND~X· (Ou

tndlce) - tr:•
o catálog-o dos livros condenados
pela
lg-rejn.
como prejudiciais a Fé e
aos costumes, cuja leitura ou posse eram proibidos; após o Concilio V nUco.no l i as normas foram muclauas, lnclu~h·e
dando ao autor o direito
e oportuni<hde ue tll'fr· nucr-se.

lNDISSOLUDILIDADt;
(matrimonial) lat. indissolublJe = que não ~e
pode desmanchar - dizse do vinculo sacramental e moral que só é rompido com a morte de um
dos conjuges, portanto, (!
a condena~do total do di-

vórcio.
INDULGf.:NCJA (ecles.)
remissão dns penas
temporais, merecidas pelo
pecador, sendo total (Indulgência Plenária) ou em
parte (Indulgência parcial), fóra do sacramento da Confissão; a Igreja
a concede aplicando 011
merecimentos de Cristo e
dos santos (Tesouro da
Igreja) aos que Interiormente estão em condiGÕC5
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exterlonucnlc cumvrcm
as o bras prescritas.

ê

INDULTO - (ecles.) - comutação ou redução de
alguma pena eclesiástica;
concessão de graça.
INFALIBILIDADE (Papal)
privilégio que Deus
concede à Igreja, através
do Papa, por virtude da
qual não pode êle errar
ao decidir questões de Fé
e Moral, verdade de fé
definida no Conclllo Vaticano I, baseada, entre
outras coisas, na fráse de
Cristo de que estaria com
ela até a consumação dos
séculos.
INFERNO (lat. lnfernu
lugares
Inferiores;
teol.) - estado ou lugar
dos condenados que morremm em pecado mortal,
sofrendo por Isto, as penas da separação de· Deus
(penas de dano) e o eup!lclo do fOgo eterno (penas dos sentidos).
INFI~L

que não é
- aquele
sa a fé
pagão.

(lat. lnfidele
leal ou não crê)
que não profescristã; sentlo,

I.SOCEN'l'ES (Santos)
comemorao;ão, a 28 de <kzembro, das Inocentes cr·ianclnhas, m enores de 2
anos, que Heródes mandou matar, em tOda B e lém e arredores a fim de
evitar qualquer possibilidade de concorrência, por
parte do anunciado e reccm-nascldo Rei de Israel,
como lhe refe1·iram os lllngos vindos do Oriente.
(V. Her6dea).
INQUilUCAO - (ecles.) exame dos precedentes e
dos costumes dos que receberão o presblternto;
slndlcll.ncla, Inquérito.
JNQUISICAO
Tribunal
civil onde eram julgados,
na Idade Média, todos os
crimes, Inclusive os religiosos, chamando-se também Santo Oficio porque
a Igreja era unida ao Estado; os erros atrlbuldos
à Igreja em alguns processos como p. ex., Gallleu, Sta. .Joa.na d' Arca
etc., deve-se à fraquezas
humanas e não à Santidade da Igreja.
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IXSPII(A{.~AO (lat. lnspirath>; te o!.) - em sentido lato : o impulso sobrenatural de Deus, pelo
qual nos sentimos movidos para aquilo que nos
conduz à salva(ão; em
sAntido estrito : o desejo sobrenntural pelo qual

hlico , como p. ex., a im;truc:;ão «<nter Oeeumeni<:Í» que orienta sôbre a
aplicação da Constituição
«Sacrosanctum Concillum»
que trata das reformas litúrg!cns.

quet·\~tnos
cmnunicnr aos
outros aquilo que Deus
quer que cornuniquf: mo~:
rllz-se, referente à Biblin, ÍJ~sJ,iraf;ào tlll Sagrada Est.•riturn, a nção
do DÍ\'ino Espil'ito Santo Rôbre os escl'itorcs sagrados para que êles sc'>

INTEN('AO (lat. intentio = desígnio) - Pl'Opóto deliberado de executar
alguma coisa: teologicamente : YOiltade atual ou
exterior, a qu e acompanh :l a. a (:i\ o: a. exterior é
suficiente para validade
dos sacramentos; em moral é o fim que dirige a
ação , constitui o resultado ou não do ato que
faz o valor moral das
nossa::; a<.;ões;
litilrgicam e nte é o motivo que
damos a e,;pórtula ao sacerdote para a celebração
da Missa.

esci·evcs..-:;mn o que Deus
quiz ensinar; o Espírito
Santo iluminou-lhes a inteligência, moveu-lhes a
vontade, assistiu-lhes, Lé,
inspirou-lhes, dai dizermos que a Bíblia foi inspirado. po1· Deus; nwi s
ainda : é a pr~lavra <1"
Deus, embora l•ain usado
os lJOtn e n.-:; cmno in~tru 4
rucnto .

INSTRUÇAO
(lat. instructlone
orientac.ão:
ecles.) ensino, normas
ou orientação menos geJ'al, ordinàriamente é comentários, que o Papa expede para aplicação sôbre
documento já dado a pú-

INTI,RNCNCIO (lat. lnternuntiu; ecles,) repre s entante elo Papa nos
lngnrcs onde nlio há Núnrio; lnternunciJltura. é a
1 esid~ncia desta dignidade eclesiástica.
INTRóiTO (lat. lntroitu = entrada; llt.) é
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atualmente
a
antlfonn,
com verso de um Salino,
com a doxologia «Gim·itt
l'atri» e repetição da mesma antífona que o celebrante, na :Missa, reza
lógo depois das ora~ões
preparatórias e do beijo
no altar (Pedra d'nra);
na primitii':L Igreja Na
entoado pPla (Sdwla Cnntonlm à entrada do Pontífice (a rtnteposlçií.o das
orações au pé do ulL1r,
que eram f()itas n~ ~:::c.cris
tla, deu-sP na Idade Média); dá a idéia dominante da fe3ta do dia,
tanto que as Missas são
conhecidas pelas primeiras palavras do Introito,
como p. ex., «Gaudete»
(Terceiro Domingo do Advento); «l,aetare,. (Quarto Domingo da Quaresma); «lléquiemn (de defuntos); com as reformas
1i túrgicas conciliares, três
Rào as modalidades de se
entoar o Introito, inclusive podendo ser feita pelos fiéis.
INVOCAÇõES - (lat. lnvoeatlone = rogar, suplicar;
lit.) - na Missa, as súplicas denominadas líyrle, dirigidas a Ssma.

Trindade em número de
9, bem como agora, as
«Preces da Comunidade»;
não deix,-,m de con-'3tltuir
invocações não só a tríplice rogação «Cordeiro <le
Deus>>_. bem como a repeti<:ão também por tres
V•'zes daquela frase do
centurião do Evangelho
eom que nos _preparamos
para o recebimento da co1I1Unhão : «Dómine, non
sum <llgnus)), o elenco Lle
títulos de Nos3a Senhora
E.~guidos de súplicas que
constituem a «Ladainha
Lauretana» (o mesmo se
diz da do Sagrado Cora~ão de Jesus),
IRA - um dos 7 vícios capitais; cólera. raiva, zanga; se irromper em nós
contra a nossa vontade,
não é pecado, mas apenas se a conservamos ou
alimentamos refletidamente; a justa indignarão por
ataques a Deus, a Igreja
etc. não é ira, antes o
zêlo e o amor das coisas
sagradas;
ccDies
irae»
(Dia da ira) são as primeiras palavras do Ofício
Fúnebre que se referem
ao Dia do Juizo · Final,
suposto como o dia da cólera de Deus.
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(lat. ~er
associação,
liga, confraria religiosa
que se dedicam à. propagar de modo especial o
culto de determinado Santo ou Mistério da Fé, fazendo também obras de
r.aridade ou assistência
socinl,
como
lazare(os,
hospitais, asilos etc.

Darblstas) ;
tratamento
que os pregadores costumam usar no púlpito.

IR.UANDADE manlta~)

-

=

IIUIAO - (lat. cermanu
parente) expressão que
no heb. e no aram. designava qualquer grau de
parentesco. em geral, pois
não tinham têrmo especial para distinguir primos, netos, cunhados, sobrinhos e até pessoas da
mesma tribo; neste sentido se deve entender
quando na Biblla se fala
em drmão~ ou cirmã:. de
.Jesus; frade leigo e também os associados de
Confrarias, Ordens Terceiras e Irmandades; tratamento que geralmente
os protestantes de algumas seita!! se dão entre
si, especialmente os Irmdos de Plymouth (V.

ISADEJ. - (heb. = «0 Senhor a le,·anton>>) - nome
feminino que corresponde
a Ellsabet, servindo para
derivação etimológica, qu~
aparece várias vêzes na
Biblln; no N.T. refere-~e
1\. mãe de S. João Batista, prima de Nossa Senhora e espô.~n de Z<~ca
rins.

ISAAC - (heb. = «Aqncie
que ri») - um dos grandes Patriarcas do A. T.,
filho de Abraão e Sara;
foi pai de Isaú e .Jacó
e em sua infância quase
teria sido a vitima do sacrifício que Deus pediu
a Abraão para experimentar-lhe a obediência.
ISAIAS - (heb. = «Salvação do Senhon) - o mais
célebre dos Profetas do
A. T. o nome também do
lh·ro que contém sua.'!
profecias; lançou em rosto do pm·o de Israel suas
infidelidades e anunciou-
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ISBAEJ, - (heb. = «forte
com Deus») - nome em
que Deus mudou o lle
Jacó depois de misteriosa
Juta durante uma noile
Inteira em que o Patriarca não saiu derrotado, e
que passou depois a ucslgnar a sua descendência, o povo escolhido por
Deus, herdeiro das promessus de Abrall.o e Jacú:
Povo de Israel ou Isrnelltas .

lhe os castigos, com a
final Reden~Ao, consumada pelo Messias; vh·eu
durante os reinados de 4
reis de Judá : Uzins, Jotam, Ahaz e Ezequlas. ·

ISCARIOTES (Juuas) brenome do traidor

~"

ue

Cristo, que por 30 dinheiros o entregou a soldadesca judáica. <V .

.Juc1a~)

•
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J_.\(~Ó

-

(heb.

=

«Ü

mod o, interpretar Santo
Agostinho do estudo .da
Grnça, Livre Arbltrlo c
PJ·e desUna~ão, sendo condenados por Urbano VIII;
atualmente t~m sede em
Utrecht (Holamla).

C[UP

filho de
r,aa c e I:ebeca, irmão gemeo de Esaú; . por um
prato de lentilhas comprou do irmilo o direito
tle progenitura; te\·e o
seu nome mudado para
Israel, o pai dos israe~uplnnta,,)

lita~ .

JEJU~I

abstinência de
alimentos, parcial ou total, em certos dias, por
penitência ou prescrição
religiosa; jejum eucarístico é o que se obsen·a
pura receber a comunhão,
agora mitigada para uma
hora antes em se tratando de alimentos sólidos:
para líquidos, não sendo
alcoólico3, foi abolido.

JA<.:UJ,ATORIA (lat. jaculatória = oração curta)
aspiração doce e fervorosa (pequena prece)
repetida ou · por palavras
ou mcntahnente, para nos
rccordannos da presença
e bonrtade de Deus, bem
como do amor que Lhe
devemos:
muitas
delas
!-'ào induJg·cnciadas.

J~OV,\

JANSENISTAS seguidores da doutrina do teólogo holandês, Bispo de
Ypres, Jasênlo, que em
1640. com o livro cAnguotiuu!!l» procurou, a seu

-

-

(ou laYé) -

heb.

«Sou o (jUC
SOU»
no A. T., nome
pelo qual Deus qulz ser
conhecido pelo povo de
lahweh

lsmel.
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JERARQUIA -

(V. Hierar-

quia).

JEltEMIAS (heb. <<:t!:le
será exaltado do Senhor)
segundo dos grandes
Profetas do A. T. ; figura
admirável que em suas
p a lavras faz uma alternância de vaticínios e de
fatos históricos que comprovanl suas profecias.
JERICó - (heb. = «CidadQ da lua») - localidade
p erto do J ordão, cujos
muros, ao som de trombetas, caíram perante os
israelitas, como é mencionado 41 vêzes na Biblla.
JERONIMO (São) - principal autor da «Vulgata
Latina. da. Rfbliu; natural
de
Strido,
Itália
346 t 420), sendo seu
nome completo, Euseblus
Hieronlmus
Sophronius;
5 anos de sua vida foram
passados como asceta no
deserto de Cálcis (sudoeste de Antioquia); o
Papa Damaso nomeou-o
Secretário do Conselho
Romano (hoje seria Secretaria de Estado) entregando-lhe a revisão das
versões latinas dos Evan-

(*

gelhos, seguindo-se a integral tradução da Bíblia;
transferindo-se para Belém, servindo-se dos textos originais para a monumental tarefa; a data
de sua morte, 30 de setembro, é considerado o
Dia Mundial da Bíblia.

=

JERUSALl!:l\1 (heb.
«Cidade da Paz») - principal cidade da Palestina
e sua capital; centro do
culto judáico, pois ali estava erguido o Templo
Santo, a habitação por excelência de Javé; foi primitivamente habitada pelos jebuscus e nos 15 séculos que esteve sob dominio dos israelitas, saquearam-na 17 vêzes e 2
foi destruida; A vitória
sObre os jebuseus se deveu a Davi; a grande esplendor foi elevada por
Salomão, terceiro rei de
Israel.

JESUITAS membro da
Companhia de Jesus, Ordem r eligiosa fundada por
Sto. Inácio de Lolóla em
15 de agOsto de 1534, em
Paris, e aprovada por
Paulo III em 24 de setembro de 1640; atualmente são cêrca de 38.000 es-
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palhados no mundo inteiro, dos quais perto de
7.000 são missionários; é
uma das mais numerosas
fam!lias religiosas.
(V.
Cia. de Jesus).
(heb.
JESUS CRISTO
Jeschuang ou Jehosua
«O Senhor é a salvação»
gr. Khristós, equivalendo
ao heb. 1\lasiah e ao
aram. Mesilla = o Ungido) - Jesus, portanto, é
o nome Intimo e pessoal
do salvador, e Cristo é o
seu título oficial, i. é., de
sua missão, o Ungido de
Deus, escolhido para a
salva~ão dos homens. (V.

=

+

Cristo)

heb. = «O
perseguido» - Patriarca
célebre pela sua paciência
ante a dor flsica e os sofrimentos morais,
cuja
descrição está no livro
que tem o mesmo nome,
escrito talvez por Moisés;
é um pequeno tratado
moral sôbre a dor em estilo poético.

Jó (ou Job) -

JOAO - (heb. = dádiva ou
a favor de Deus) - 1.9)
João Batista, o precursor

do Messias, que com sua
palavra e exemplo de
vida austéra, devia preparar o povo para a vinda de Cristo; era !ilho de
Zacarlas e Isabel, e morreu degolado por ordem
de Heródes, que assim
satisfez a vontade de Herodiades por meio de Salomé. - 2.9) João Apóstolo e Evangelista, o discípulo amado, irmão de
Tiago Maior que eram filhos de Zebedeu e Salomé; evangelizou a Samaria, escreveu o Quarto
Evangelho para combater
algumas heresias e completar, de algum modo, os
outros Evangelhos; durante o exllio em Patmos escreveu o Apocalipse (=
Revelação), onde narra as
visões e mistérios sôbre
as atribulações e o futuro triunfo da Igreja; escreveu ainda 3 Epístolas,
como apêndice ao Quarto
Evangelho; calcula-se que
haja morrido por volta do
ano 100, já bem velhinho,
provàvelmente em ltfeso.
- 3.9) João, o pai de Simão Pedro, também chamado Jonas. - 4.9) o nome heb. de Marcos, o
Evangellsta.
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(heb. = cJavé é
- um dos Profetas menores do A. T.;
anunciou a destruição de
Judá e a liberdade que
Deus daria a Israel depois do cativeiro; descreveu com grandiosldade o
Juízo Final.

JOEL -

Deus~)

=

(heb.
«uma
pomba») - também um
dos Profetas do grupo
dos chamados «menores»;
no livro que trfu! o seu
nome esta descrita a sua
vida, célebre pela lição de
pregar em Ninive, mas
recusando navegou em
outra direção; devido a
uma tormenta reconheceu
a ira de Deus e lançou-se
ao mar, sendo tragado
por uma baleia, que depois de 3 dias lançou-o
nas praias.

JONAS -

=

(heb.
cDescendo») - o mais importante dos rios da Palestina que corre a leste da
Terra Santa, aparecendo
no A. T. como fronteira
e no N.T. é celebrizado
pela pregação de S. João
Batista; as suas margens
Cristo foi batizado.

JOBDA.O -

=

heb.
c.Jov4!
julgarú) - nome simbólico do lugar onde Deus
hli de julgar as nações,
no Juizo Final e nome de
diversas
personalidades
blblicas.

JOSAFA. -

JOS~-

=

(heb. cJavé o fes
crescer ou o elevou) nome de vlirlas persona•
nagens da Blblla, prlnc!·
palmente, no A. T. o tl·
lho de .Jacó, que vendido
por seus irmãos foi leva•
do para o Egito, onde,
pela sua sabedoria, chegou a Ministro do Faraó
e depois mandou buscar
seus Irmãos, perdoandolhes; no N. T. a figura
simples, escondida e ad·
mlrável do esposo da

Ss:ma. Vtrgem e cuaN1IO
do Menino .Jesus; segun·
do a tradlçlio era humll·
de operário, exercendo o
oficio de carpinteiro ou
funileiro; com aa recen·
tes reformas litdrgiC&II,
seu nome foi lnc!uldo no
ccA.non• da MIBB& cCemmUDieaatea).

=

JOSUl!l (heb.
c.Jav6
salvoU>) - o suceBBOr de
Moisés, por indicaçlio de
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Deus para a chefia do
povo de Israel; no livro
. do A. T. que trás o seu
nome, narram-se a conquista da Terra Prometida, sua ocupação e, posteriormente, a sua divisão pelas diversag tribos;
sua figura notável de chefe e guia. é tomada como
símbolo do Messias.

JUBILEU (ou Ano Santo)
no A. T., o Lev!tico
(terceiro livro de Moisés),
fala do quinquagésimo
ano, quando os escravos
deveriam ganhar a sua liberdade;
atualmente é
uma comemoração, espécie de aniversário da
Igreja, quando o Papa
concede, de 25 em 25
anos, Indulgência Plenária a quem visitar Roma
ou satisfizer outras condicões Indicadas na Bula
de Concessão; pode haver
Anos Santos extraordinários por motivo de grande júbilo ou gravidade.
(V. Ano Santo).

JUDAS (lscariotes) - nome do Apóstolo traidor,
era natural da .Judéia Me-

ridional, portanto, o lj.nico que não era galileu;
é sempre citado pelos autores sagrados, em último lugar; a cobiça levouo à traição, pois vendeu
Cristo por 30 dinheiros,
matando-se em seguida,
por desespero. (V. Iscariotes);
.Judas
Tadeu,
Apóstolo, primo de .Jesus
e, provàvelmente Irmão
de Tiágo: teria pregado
o Evangelho na Mesopotânia, Palestina, Síria e
Arabia, sendo martirizado em Beirute ou Edessa;
deixou uma Epístola onde em breve, mas severa
advertência, ataca os falsos doutores e exorta os
fiéis a conservar a pureza da fé; sua festa liturgica é a 29 de outubro.

oJUD:tiA - designação dada à região ocupada pelos reinos ou trlbus de
.Judá e Benjamin, I. é.,
território dos judeus; derivado de .Judá temos judaísmo, ou seja, complexo religioso e social do
povo de Israel, de volta
do ex!lio, cujo centro é
.Jerusalém.
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JUDITJJ (heb . = dou·
v a da.)
mulher de
Esaú; um dos livros do
A. T . que apresenta o
episódio heróico de Judite, que tendo morto a
Holoférnes,
livrou
seu
povo da iminente invasão
dos Asslrios. (V. Holofernes).

Aboulon, Abdon, Sanção,
Heli e Samuel.
JUIZO FINAL - derradeiro julgamento que Deus
fará de todos os homens,
no fim do mundo; tem
sido explorado em prosa,
verso e pintura pelos
mais inspirados artistas,
Inclusive Miguel Angelo,
que no teto da Capela
Slxtina pintou maravilhoso painel ; Juizo Temerirlo se diz da firme convicção, sem razão suficiente, da falta alheia.

JUIZES - foram os magistrados
instituídos
por
Moisés, para distribuir a
justiça ; tiveram a missão
de salvar o povo do domínio estrangeiro; no Livro que tem êste nome
são enumerados 17, em
Israel :
Otoniel,
Aod,
Sagar, Jael, Débora, Barac, Gedeão,
Abimelec,
Tola, Jair, Jefte, Aberan,

JUSTO - na Bíblia aparece muitas vêzes como sinônimo de «Santo», como
p. ex., no batismo e na
condenação de Cristo.

•
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primitivos habitantes da Palestina referidos no A. T . ; o keneo
Jetro tDmou parte, cDm
Moisés e Aarll.o no cultD
a Jeová., atestando ser
pertencente a uma religião mais pura que outras na<;ões.

tes da cSchola. Cantorum»,
contendo as partes fixas
que se cantam nas Missas Solenes.

KENEOS -

(heb. = «cidaprDvàvelmente o
lugar do nascimento de
Judas lscar1Dtes ou Kerlot, ou Karlot.

KERIOT de~)

=

(gr.
Senhor, tende piedade de
nós) - prece de 9 Invocações, de origem oriental,
dirigida a Ssma.
Trindade; é o que resta
de uma extensa ladainha
que se entoava na primitiva Igreja, como respostas que o povo dava ao
celebrante; no A. T. o
Kyrle é um brado de sdpllca e no N. T. é encontrado em diversas passagens conservando o mesmo
carâter; 6 em grego por
ter sido a primitiva llngua da liturgia.

KYBIE ELEISON

-

(heb. = «perfume•> - nome da segunda mulher de Abraão.

KETUB,( -

(lit.) livro
destinado aos cDmponen-

KIRIAL -

•
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~
.
l!m
LADAINHA- (ou Litania)
- gr. ll1anenin
pedir
insistentemente; lit.
significava, a principio, a
procissão de rogações e
penitência que em Roma
se fa2ia freqüentemente
de uma t~a A outra; a
de Nossa Senhora, também chamada Lauretana,
constituida de invocações
que são Utulos de honra
e louvor, bem como figuras bibllcas da Virgem
Ssma. ; originou-se em
Loreto, no séc. XVI.

LAMENTAÇOES- (lat. la.-

LAICJSMO (ou Liberalismo) doutrina que advoga autonomia absoluta
à rnzilo e à vontade humanas, negando a possibllidade de qualquer rellgi!~o. mesmo a natural,
e concedendo à autoridade civil e social independência absoluta, rejeitando a autoridade divina,
quer na vida p'llbllca,
quer na partlcular.

LAJIIPADA (do Sacrário) -

=

mentatione = queixa) as 6 elegias (poemas patéticos) sôbre a destruição de Jerusalém; ao que
parece foram compostas
por Jeremias, num canto
fúnebre sôbre a morte da
cidade, do Templo e da
própria nação judáica;
muro das lamentações : é
o do Templo de Jerusalém, junto do qual os judeus choram pela pátria
destrui da.

=

gr, lampás
!acho ou archote; lit.) vaso do
lado do altar do Ssmo.
onde arde, em azeite ou
óleo, uma luz que simbolisa nossa fé na presença real de Cristo sacramentado; costuma ser
vermelha e nos indica
também onde está o dono
da casa.
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LATERANENSE - relativo
à Basillca ou Palácio pontifício de Latrão, bem
como aos Concilias e
Tratado
ai celebrados.
(V. Latrio).

LATUI - llngua dos romanos, na antiguidade; língua oficial do rito Romano, i. é., da Igreja do
Ocidente, a partir do séc.
III, justamente devido a
possibilitar maior participação do povo nos Mistérios Sagrados, constituindo também fator de
unidade; entre as reformas litúrgicas do Concílio Vaticano II, sem dúvida sobresae como das
mais importantes a que
permite o uso do vernáculo.

LATRAO - uma das 4 Basilicas 1rlaiores de Roma

- S. João de Latrão local da assinatura do
célebre tratado conhecido
por êste nome, em 1929
entre Benito Mussolini e
a Santa Sé. (V. Concordata e Tratado de Latrão)

LATRIA (culto de) - gr.
la.treí:..
adoração)
aquele que se deve sõmente a Deus, reconhecendo-O Soberano Senhor
de tOdas as coisas. (V.
Cnlto).

LAUDES - (lat. la.ns, Iandis = louvor; lit.) -uma
das partes do Oficio Divino
(Breviário) ; hino
que se entoa na Missa solene da Vigllia Pascal
(Salmo 150).
LA V Ano - Oat. lavabo =
laYarei; lit.) - cerimônia
na Missa que nos recorda aquela que se procedia na primitiva Igreja,
logo após os fiéis entregarem suas ofertas :
vinho, cera, uvas, aves,
azeite etc. obrigando o
celebrante a lavar suas
mãos; desde a Idade Média êste rito se faz com
a recitação simultânea do
Salmo de Inocência (25,6-12); atualmente tem o
sentido de purificação interior e exterior.

LAVA-P~S

- (lit.) - tocante e antiga cerimônia
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que se realiza na QuintaFeira Santa, repetindo o
que Cristo fez aos seus
discípulos a fim de darlhes o exemplo de humildade e amor fraterno;
encontramos êste rito em
uso entre os primeiros
cristãos e os fiéis, sacerdotes, Sumo Pontífices e
até reis se gloriavam de
cumprir esta piedosa prática;
constitui também
uma tradição monástica,
pois os hospedes que chegam aos Mosteh·os ou os
que ali são admitidos, por
ocasião do noviciado, têm
os seus pés lavados, como
prova de hospitalidade.
LAZARISTAS membros
da Congregação de S. Lázaro, ordem religiosa fundada por S. Vicente de
Paulo.

(heb. = «Ajuda de Deus») - judeu da
alta classe, irmão de Marta e Maria, habitantes de
Betânia; eram amigos intimas de Cristo, a ponto
de, a Instâncias das irmãs
fol êle ressuscitado após
3 dias de morto, mllagre que abalou tOda J'e-

LAZARO -
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rusalém; diz-se também
daquele que sofre do Mal
de Hansen (Lepra) ; lazareto e o lugar onde ficam ho~pitalizados.

LECIONARIO (lat. lectione = lição ou leitura;
llt.) livro que continha as lições ou leituras
da Missa; primitivamente
usavam-se os livros mesmo da Sagrada Escritura,
cabendo ao Presidente da
Assembléia escolher o trecho e determinar o término.

LEGADO
(a látere)
ecles. - Cardeal enviado
pelo Papa como seu especial representante fóra de
Roma a congressos e outras solenidades extraordinárias; difere do Núncio Apostólico que exerce
funções diplomáticas permanentes.
LEGIAO (de l\la.ria) - movimento fundado em 7-9-1921 (Dublim) pelo congregado mariano Frank
Dutt; embora sem qualquer Bula de Instalação,
a Santa Sé jâ o louvou

http://www.obrascatolicas.com/

por diversas vêzes; nos 8
primeiros anos destinou·
se apenas ao sexo feminl·
no, mas agora acolhe fiéis
de tOdas aa classes de ambos os sexos; sua organizacllo é a seguinte : a)
Concílium Legionis (comando centrai nomeado
pela Hierarquia da Irlanda); b) Curia Comitium.
ou Senatns (conselhos in·
tennédios); c) Pnestclium
(conselhos
paroquiais);
recebem também membros
auxiliares com a obrigaelo de apenas rezarem
pelo êxito do apostolado
dos efetivos.

=

LEI - (lat. le~~:e
prece!·
to, norma) - é a ordena·
cio da razão para o bem
e pode ser : eterna ou a
vontade de Deus dlrigin·
do-nos ao fim illtimo; na·
tural, é a partlcipar;ão da
vontade eterna em nós, f&·
zendo-noo conhecer o bem
e o mal; divina poettlva,
aquela que conhecemos
por meio da Revelação;
eclesiástica :
a que a
Igreja prescreve, tendo
como objeto o culto e a
salvar;ão eterna; civil é a
que procede da autoridade legitima para o bem
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da sociedade; diz-se Lei
Hebrálea do complexo de
textos legislativos conti·
dos no Pentateuco, posteriormente designado como
cTorah•
lei de origem
religiosa.

=

=

LEIGO - (gr. Jaik6s
do
povo) - fiél que não pertence ao clero, t. é., que
não recebeu ordena sacras
mas que deve ter êle a
mais estreita colaboracto;
o Concilio Vaticano l i
promulgou um Decreto
sObre o assunto, regulamentando esta atuação.

=

LEITOR - (lat. lectore
ledor ou leitor; llt.) a mais antiga das Ordens
Menores, estabelecida na
primitiva Igreja para di·
vulgacllo dos Livros Sa·
grados, sendo dito oflcto,
posterionnente confiado ao
Diácono; o Conc111o Vaticano l i restabeleceu a an·
tiga função de Leitor, dls.
tinta do Leitorado, entregando-a de preferência
a leigos que poderio ler
na Missa : o Introtto, a
Epistola, os Cânticos In·
terlecionals (Gradual, Aleluia, Trato e Seqüência),
as Preces da Comunida·
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de, as antífonas do Ofertório e Comunhão: Leitorado é a denominação da
Ordem Menor que tem
êste oficio.
(heb. liwjiLEVIATA
than) - grande monstro
marinho diversas vêzes
referido na Bíblia, devendo s er crocodilo ou baleia.

LEVITAS - os descendentes de Levi; os levitas
serviam os sacerdotes e os
s acerdotes
serviam
a
Deus, por Isso, de certo
modo, figuravam o ministério na Igreja; o principal oficio consistia no auxilio, por ocasiã.o da Páscoa, na matanca do elevado número de cordeiros
levados para o sacrifício;
equivalia ao que atualmente são os que se preparam para o sacerdócio,
I. é ., os s eminaristas.
LEVITICO um dos livros do A. T., o terceiro
e scrito por Moisés, tratando sõbre o culto, resultando dai o cCódigo de
Organizado Religiosa de
Isra.eb, como comunidade de Jeová.

=

LIÇAO (lat. lectlone
ensino, !leão: lit.) - ge-

ramente, na Missa, a leitura da Epístola e do
Evangelho; os prime!r011
cristãos ouviam três espécies de leituras ou Ucão:
a profecia (um trecho do
A. T.), a Epístola (carta
apostólica) e o Evangelho; diz-se sempre no Inicio : cLectlo• <= leitura
ou 11~ pois era feito em
vóz alta em carãter de
instruclo.

LIMBO (ou selo de AbraAo)
- lugar e estado dos justos antes da morte de
Cristo; é também, segundo Os teólogos, o lugar
das almas dos inocentes
que morrem sem o batismo; embora não definido
cei-eathedl'&» corno dogma,
patenteia-se em S. Pedro
(cfr. 1,3-19) e dois Papas se declararam positivamente a respeito (cfr.
cEnchlrlon
Symbolorum
Dezlnglr» N .• 493-a e 1562).

=

LITURGIA - (gr. Ielt6n
do povo
érgon
ato
em favor da comunidade)
- conjunto de formas externa.s do culto do povo

+
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cristão, i. é., maneira exterior, pública, social e
oficial de a Igreja prestar culto a Deus; se o
objeto primário da Liturgia é Deus, o primeiro sujeito é Cristo, pois foi o
liturgo que se ofereceu no
Calvário e se oferece na
Missa; liturgo se<!nndário
é o sacerdote, que atua
em nome de Cristo e da
Igreja como seu legítimo
representante, pois recebeu a Ordem, mas também litnrgos, pelo menos
de alguma maneira, são
todos os fiéis, incorporados a Cristo pelo batismo.
LIVROS (Litúrgicos) - na
primitiYa Igreja eram os
seguintes: Dípticos (duas
tabuletas recobertas de
cêra onde eram escritos
os nomes dos vivos e dos
mortos) ; Leeionario (já
nos referimos a êle nesta
letra) ; Eva.ngelió.rio (reunião dos trechos do Evangelho); Antifonario (dois
livros, um para o diácono
ou clérigo e outro para a
schola cantoJ'Ulll); Sa<:ra-

mentario (de uso do oficiante. Pontifice ou Sacerdote) e Ordinls RomaDi (contendo os ritos e ce-

rimônias da Missa romana, do batismo e das Or·
denações); atualmente temos : o Missal (praticamente a reunião de todos
os citados) ; o Breviário
(contendo a oração quotidiana oficial que a Igreja impõe aos clerigos); o
Ritual (o que encerra as
fórmulas dos sacramentos, excepto o da Ordem,
bênçãos e cerimonial das
procissões); o Cerimonial
dos Bispos (trazendo as
cerimônias que são presididas pelos Bispos) e o
Pontifica! Romano (o que
tem as formulas dos sacramentos da Ordem e do
Crisma, bem como as bênçãos reservadas aos Bispos).

=

LõBA - (Franc. L'aube
alva; lit.) - espécie de
alva ou túnica aberta e
roçante muito antiga usada como veste eclesiástica.

=

LOGOSOFIA - (gr.
sabedoria da Inteligência)
sistema filosófico de
autoria do argentino Carlos Bernardo Gonzal~
Pecotche (Baumsol), que
se propõe aperfeiçoar etl-
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camente o individuo e a
sociedade, sendo seu ponto de partida o panteísmo, inculcando que o homem basta a si mesmo e
nada tem que esperar de
um ser sobrenatural; obviamente, doutrina condenada pela Igreja.

(gr, Louk:'is, hiporlstico de Loukanós,
prendeu ao lat. lnx = luz,
interpretado como «Luminoso»: para outros : abreviatura de Lucanos, povo
do sul da Itália, e, proviwelmente também do lat.
Iucius = nascido de dia)
é o autor do Terceiro Evangelho e dos Atos
dos Apóstolos; natural de
Antioquia (Siria), foi discipulo e companheiro de
S. Paulo; possuía boa
instrução, e, ao que parece, exercia a profissão
de médico; em seu Evangelho, um dos pontos mais
destacados é o que se refere à infância de Cristo;
nos Atos dos Apóstolos
narra a história da primitiva Igreja e os trabalhos de S. Pedro e S.
Paulo; a tradição lhe atri.
bul a autoria de um retrato da Virgem.

LUCAS -

L()CIFER - (gr. eosfóros
portador da aurora ou
estrêla da manhã) - devido a sua beleza, nome
do anjo bom antes de se
revoltar,
por
orgulho,
contra Deus; Demônio,
Satanás.

=

aquele
LUCIFERA.RIO
que nas procissões carrega a laterna.

L()NUJ,A - espécie de meia
lua onde se coloca a Hostia Consagrada para exposição, na custódia ou
Ostensório,
durante
a
Hora Santa.

os seguidores de Martinho Lutéro ( 1493 t 1546) que na
Alemanha iniciou o que
se chama Reforma e como
se fêz sob forma de protesto seus adeptos são conhecidos como protestantes; só admitem, para a
salvação, a fé, a Bíblia
(livremente interpretada),
somente Cristo e Deus,
portanto, nada de santos;
no Brasil se instalaram
em 1824.

LUTERANOS -
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MACABEUS - titulo de 2
livros históricos do A. T.,
tirado do nome de Matatias Macabeu; seus filhos,
principalmente Judas, Jonatas e Simão são os heróis; são 4 séculos da
História de Israel, de Nemia,s até o nll.'!c!mento de
Cristo; no 1. • destacamse as figurM do pai de
Macabeu e seus filhos lutando pela liberdade nacional, sobretudo contra
os reis Sírios; no 2. • temos a vitória contra Antíoco, onde são apresentadas reflexões morais que
refletem o esplrito religioso do povo e a confiança na providência de
Deus.

(Franc.
pedreiro)
- uma sociedade de pedreiros, surgida na Idade Média, visando remodelar a vida dos povos
dentro de moldes estrita-

mente humanitários e leigos; chegou a ser bem
vista pela Igreja, mas
desde o Papa Clemente
XII (1738) foi condenada
devido ao aspecto enganador e satânico que adquiriu; atualmente é uma sociedade secreta, de caráter internacional; a iniciação nos diversos gr&UII,
aprendiz, eompanheb-o e
Mestre, se processa em
ambiente de mistério e
terror, mediante severos
juramentos de fidelidade
e segredo, sob ameaca de
morte pela espada; em
algumas Lojas (local das
reuniões) são acrescentadas aos ritos comuns,
práticas inspiradas pela
alquimia e magia.

MAÇONARIA
~onnerie
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MADALENA (= natural de
Magdala, cidade próxima
do lago de Tiberlades) designação talvez de origem dada à Maria, a pecadora
convertida
por
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Cristo, na cidade de Magdala.

liiAGIST:eRIO (da Igreja)
- o oficio que ela tem
de ensinar a doutrina,
confiado por Cristo, sendo, como é, depositária
dos ml.stérios da fé; assiste-lhe, até a consumação dos séculos, o Divino
Espirito Santo para bem
cumprir esta missão.

l\IAGNIFICAT - (lat. magníficat
engrandece) palavra com que se inicia
o canto da Virgem Ssma.
no N. T.; com êste hino
de louvor a Deus, dos
mais belos que se conhece, Nossa Senhora respondeu à saudacão de sua
prima Isabel, mãe do precursor do Messias, que a
chamara : «Mãe do meu
Senhor».

=

MAGOS (gr, magos =
sacerdote persa) - astrólogo entre os gregos e romanos; talvez adivinhos
ou reis, vindos do sul da
Arábia (Yemen) até Belém, guiados pela Estrêla
que indicava o local do

Nascimento de Cristo;
reza a tradição serem
seus nomes Gaspar, lllelquior e Baltazar que ofereceram ouro, incenso •
mirra, ao Salvador.
MA.LAQUIAS
(heb. =
«Mensageiro de Javé»)
último dos Profetas do
A. T. e que apareceu durante o domínio persa;
concitou Israel à fidelidade e exortou-lhe a que se
preparasse p:~ra a chegada do Messias.

liiALCO o escravo do
Sumo Sacerdote, cuja orelha Pedro decepou, ao
prenderem Cristo e novamente foi colada pelo
Senhor.

IIIAl\ION A - expressão que
no N . T. significa o dinheiro cupidamente desejado.

MANA - (aram. =
isto ?) - alimento
rioso que Deus fêz
cer sóbre a terra,
de alimentar os
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que é
misteaparea fim
judeus
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durante os anos que estiveram no deserto; no N.
T. aparece como prefiguração da Eucaristia.

(= o
que é mandado, preceito,
lei) - o Decálogo, i. é.,
os preceitos dados por
Deus a Moisés, no Monte
Sinai; os cinco Mandamentos da Igreja, que
obrigam, como os da Lei
de Deus, sob pecado
grave.

lUANDAJIIENTO

(lat. manus
implere = encher i. é. : que toma aos
punhados, à mancheia;
llt.)
primitivamente
peça do vestuário dós
consules romanos (séc.
IV) por ocasião da inauguração dos jogos no circo; com êle, pelo gesto de
erguê-lo, transmitia suas
ordens; com a vitória do
cristianismo os monumentos e estátuas que representavam Cristo e a Ssma.
Virgem eram distinguidas
das demais pelo manipulo; atualmente, como paramento litúrgico, consiste numa tira de pano de
6 a 8 cms. de largura e

1UAN1PULO -

= mão

+
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80 a 90 cms. de comprimento, que se coloca sôbre o ante-braço esquerdo, com as pontas pendentes, havendo por dentro um cadarço que une
as duas partes; simbolisa as algema.s com as
quais prenderam Cristo;
há um movimento para
que seja abolido,
(de mant.el) - vestimenta eclesiástica curta, que se usa
sôbre o roquete ou sobrepeliz.

l'.IANTELETE -

(lat.
térgcre
= enxugar; lit.) - toalha ou pequeno pano usado na purificação das
mãos, dentro ou depois
da Missa e em outras
funções lltt1rg1cas, quer
do sacerdote ou do Bispo.

:IIANUSTf:RGIO
manus = mão

+

sacrário
ou pequeno trono, em que
se expõe o Ssmo. Sacramento sôbre o altar; pequeno oratório ou armário envidraçado onde se
coloca imagens de santos.

l'IIAQUINETA

nib) -

=

(heb.
cvaroou seja .João Mar-

MARCOS -
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CO!!, primo de Barnabé,
autor do Segundo Evangelho, sendo natural de
Jerusalém; seria talvez o
jovem que assistira a prisão de Cristo no Jardim
das Oliveiras e que perseguido pelos soldados,
fugira;
escreveu
seu
Evangelho
ou - pelo
ano 31 depois da Ascen·~ão, tendo como objetivo
conservar os dados da
pregacão de S. Pedro.

+

=

MARIA - (heb. Miriam
a excelsa, elevada)
nome de várias mulheres
da Bíblia; no N. T . é o
da Virgem judia, da famHia real de Davi, filha
de Joaquim e Ana, escolhida por Deus pela sua
admirável
correspondência à graça com o eeu
FIAT, para ser a Mãe do
MeBBias.
HARIANISMO relativo
ao culto e devoção a Mar:la Ssma. ; movimento religioso onde se congregam
pessoas que se consagram
a Nossa Senhora para o
serviço da Igreja com o
lema cAd Iesum per Jlalli&Db; fundado pelos ;l4r
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sultas em 1563 passou a
ser
95 %
desenvolvido
fora da Cla. de Jesus; mll.riano (congregado ou congregada) é quem pertence ao sodaltcio. i. é., Congregação Mariana, sendo
c ' rca de 8 milhões em
todo o mundo. (V. Congregação),

=

MARTA - (heb.
cquem
fica amarg~P) - irmã de
Lázaro e Maria, (V. LáEar&)
MARTIRIO - (gr. martyrion = testemunho) - sofrimento ou suplício até a
morte daquele que testemunha sua fé; ato de
máxim:J. perfeição inspirado pelo amor a Deu.s; o
martírio. como o batismo,
apaga todo sos pecados;
diz-se
martlrológio
da
compilacão, para cada dia
do ano, dos nomes dos
santos
venerados
pela
Igreja, com ligeiras lndlcacões sôbre o lugar e as
circunstâncias
de
sua
morte.
.MATERIALISliiO
doutrina que atlrma eer o
homem um mero organl.e-
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mo corporco, explicando
todos os fenomenos da
vida pela matéria e pelo
movimento,
negando a
imortalidade da alma; obviamente condenada pela
Igreja.

MATEUS (heb. = «galardão»)
Apóstolo e
Evangelista; antes de ser
chamado por Cri~to exercia a função de fiscal de
impostos, l.i\, publicano,
em Cafarnaúm; chama-se
Levi. sendo filho de Alfeu e a si mesmo apelidava : Mateus; pregou o
Evangelho na Palestina,
razão pela qual o escreveu em aramáico, com o
fim de provar aos judeus
que Cristo era o Messias;
com l todos os Apóstolos,
me~ ~" João, morreu martirizado.
MATIAS - (heb. = o:dom
de Df'US") nome do
disc'pulo escolhido para
preencher o lugar de Juda~ I~r.1riotes. send.., provàvelmente um dos 72 dlscipulws; segundo a tradicão, p:·egou o Evangelho
na P.' '->pia e na Judéia,
onde fo1 morto por lapl-

da cão, I. é, apedrejamooto; sua festa é a 24 d&
fevereiro.
MATINAS - (forma haplológica de rnatutl-.s)
primeiras Horas do Oficio
Divino. (V. Ofício Dlvin~
c BN'viário)

MATRlliiONIO
sacramento
lnstituido
porCrista, que indissoluvelmente, portanto, até a
morte de um dos conjuges,

une o homem e a

mulher.
MATRIZ <Igreja) - aquela a que o Bispo dá um
pároco a fim de governar
e
assistir
determinada
quantidade de almas em
sua diocese.
MAUSOL~U

- (de Mausolo, rei da Carla) - diz-se
do sepúlcro suntuoso por
analogia ao monumento,
rlquissimo, ereto em Halica rno.so por Ar tem lsa 11
em hom.,nagem póstuma
ao seu marido. Mausolo
(377-355 antes de Cristo).

MEDIDA - na Biblia significa uma das unidades
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de capacidade, equivalendo a
ou - um litro;
prática um tanto supersticiosn de trazer, em fita
ou cordão, a medida de
umn imagem para obter

+

da Nova Alianca; designa
principalmente Cristo, em
razã(} de sua obra redentora, consumação de todos os símbolos e profecias do A. T.

gra~as.

MEDITAÇÃO - (lat. llleditatlone) aplicação do
entendimento a um assunto piedoso a fim de
melhorar a vida interior; contemplação, oração mental ,
(heb.
•rei da justiça»)
rei-sacerdote, personagem
misteriosa que aparece citada nos Salmos oferecendo a Deus um sacrifício
de pão e vinho; prefiguracão da Missa, oferecida
a Deus por outro ReiSacerdote, Cristo, q u e
também perpetuaria seu
sacrificio cruento no calvário e incruento, sob
as espécies de pão e v!nh<>.

IIIELQr!SED~C

MEliiENTO
(lat. memento = lembrança; lit.)
- orações no ccã.no11» da
Missa nas quais o celebrante pede a aplicação
dos frutos do sacrifício a

METODISTAS
nome dado a J. Wesley e seus
determinadas ciRRses, pessoas etc., como P. ex.,
Igreja,
Vivos,
Santos,
Mortos, Natureza, Pecadores.
.\H:SDICANTES - Ordens
Religiosas funrl::tdas no
p:·l nc!pio do sé c. XIII,
l!ssim chamadas porque
viYiam exclusivamente da
caridade pública, sendo,
portanto, o voto de pobreza uma de suas características principais.
l\IE•NTIRA - exprimir por
palavra:; ou sinais o contrário do que se pensa,
com a intenção de enganar; há três espécies de
mentira: a) Jocosa, b) oficiosa, c) pemlciosa. Distingue-se da hipocrisia,
da bajulação e da dissimulação que não se deve
confundir com a discrição e a diplomacia; é pecado contra o 8. • Mandamento da Lei de Deus.

-131-

http://www.obrascatolicas.com/

DII:RITO - o merecimento
de retribuição de louvor
ou prêmio que alcançamos pelo uso perfeito do
livre arbítrio.
HESSIAS (heb. Maslah
e aram. Mesiha
o Ungido) - o eleito de Deus,
para objeto e fundador
companheiros, estudantes
de Ox!ord, pela vida metódica que levavam; mais
quando já ministro anglicano, e começou a pregar
o reavivamento da Igreja Oficial, seus seguidores ficaram assim conhecidos; atualmente constituem uma das muitas
seitas protestantes, com
doutrina e organização
próprias ; estão no Brasil
desde 1876.

=

HETROPOLJTA
(gr.
metropolitês)
Bispo
que preside a mais importante diocese de uma
Província
Ecletsiástica,
sendo, portanto, arquiepiscopal (cân. 272),
IIILAGRE - (lat. miracnlu
que causa admiração)
- fato sensível, extraordinário, que em alguns
casos derroga as leis da
natureza, só o podendo

=

fazer Deus por si ou pelo
ministério de seus anjos
e santos.
MINIST:tRIO - (da lgr&ja) e diz-se também
sacerdotal significando as
funções inerentes ao seu
munus, l.é, seus deveres,
obrigações, práticas etc.,
exercidas para o bem das
almas e em nome de
Cristo.
MIQUf:IAS - um dos Profetas do A. T., também
pert.encente ao grupo dos
«menores»; profetizou o
estabelecimento futuro tia
Igreja e indicou com clareza o local do nascimento do Messias, bem como
o seu reinado por todo o
mundo.
MISERERE - lat. = tende
piedade, misericórdia) designação dada ao Salmo 51, tirada da primel'ra palavra latina com que
se inicia; oração de penitência semelhante, literàriamente, a outras que
se vê em !saias e Ezequiel.
IDSSA - (lat. Missio, dlmissio
despedida; llt.)
- sacri!icio do N. T., no
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qual Cristo, real

e verda-

deiramente preBente sob
aa espécies do pi!.o e do
'rinho, se oferece pelas
mAos do sacerdote, como
Beu ministro, ao Pai, de
modo Incruento, assim como o tez de modo cruento (com derramamento
de sangue) no calvário, a
fim de perpetuar o sacrifício de sua vida e de
aplicar aos homens os
frutos do mesmo; etimolõgicamente exollca-se a
origem de mlnlo, dimisslo
porque nos primeiros séculos da Igreja fazia-se
a despedida oficial dos
catecúmenos (aquêles que
nlo eram batizados) depois da primeira parte da
slnáxe; depois da slnlixe
outra despedida se fazia
parQ os fiéis (batizados);
após o séc. VI, passou
a palavra lllissa a significar o próprio sacriflclo;
o ConclUo Vaticano l i Introduziu diversas modlfleacões na liturgia da
:Missa peÍos documentos :
Constitulclo cSaerosanctmn
Conclll11DL"t, motu
próprio cSanctam LlturJ'l•
am• e InstrucAo clnter
Oecumenicb, sem contar
o cOrdo Mia- (riiua

servandus In celebraUone
M.lssae, de 27-1-65).

(de Missa; llt)
livro que contém o
têxto das Missas que os
sacerdotes celebram durante o ano; o atual ê
uma adaptacAo do editado
pelo Papa S. Pio V, em
1570; nas edicões destinadas aos fiéis, h!\ de um
lado o texto em latim e
do outro em vernáculo;
devido as reformas Iitúr. gicas promulgadas pelo
Concilio Vaticano li, terão
os missais antigos de serem conjugados com o
uOrdo Mlssae• referido
linhas atrás, pois diversas rubricas foram mudadas.

JIIISSAL -

organizacões
eclesiásticas em palses de
infiéis para levá-los a fé;
série de pregacões doutrinárias para aiervorar e
para conversllo dos tlblos;
missionário é aquêle sacerdote que m!sslona, geralmente pertencente a
Ordens Religiosas que especificamente se dedicam a
isto.

MISSAO

133-

http://www.obrascatolicas.com/

MIST:tRIO - (gr. Mystérion
coisa escondida,
fechada; teol.) "- o que
a razão não pode compreender perfP-itamente;
Verdade de Fé que conhecemos porque Deus a
revPiou, mas que não
atingimos com nossa limitada inteligAncia, como
P. ex., Ssma. Trindade,
Incarnação do Verbo, Presença Eucarlstlca etc. ;
pelo fato, porém, de serem superiores à nossa
capacidade de compreensão, não repugnam a razão, não são contrárias à
inteligência.

=

M1STICA - (gr, mystikcSs
misterioso, religioso)
a crença e a prática religiosa em elevado grau,
vida contemplativa, de
união estreita com Deus;
sendo misticismo a doutrina que ensina por que
meios Deus atrai e une
a alma a si. "studando
as graças iminentes que
constituem a contemplação Infusa, ou que a
acompanham.

=

MITRA - (llt.) cobertura
para a cabeça dos Cardeais, Bispos, Abades e
outros Prelados que te-

nham pennissão especial
da Santa Sé (Monsenhores); seu U:>o remonta ao
séc. X e sua origem, provàvelmente vem do Camelaucum papal, ou da
cobertura para a cabeça usadas pelos Persas,
Eglpcios e Árabes; diz
tamMm da entidade que
gere os bens materiais da
diocese.
MOIS:tS - (heb. = «filho
da água>) - era filho de
Amram e bisneto de Levi;
foi o instrumento de Deus
para a 11 bertação do povo de Israel do Egito,
conduzindo-o
à
Terra
Prometida; grande figura
de chefe, legislador e
guia.
MONGE (gr. monachcSs
solitário) - frade que
vi\·e em comunidade monacal ou mosteiro, observando Regras severas.

=

~1

O N S E N H O R - (!tal.
monsignore) - titulo honorifico concedido pelo
Papa aos seus camareiros
e a algum• eclesiásticos
por serviços prestados à
Igreja havendo diversos
graus de rnonsehorato;
usam batina prêta com
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frisos e botões, meias rôXIU!: em grandes solenidades usam batina roxa;
distinguem-se dos Bispos
porque não usam solldéo
nem cruz peitoral; em alguns paises, . é o tratamento que se dá aos Bispos.

ciência que. com o auxilio da religião revelada e
da razão, trata dos atos
humanos, enquanto são
para o homem meios de
atingir seu fim sobrenatural; tem por objeto :
os atos humanos e as leis
pelas quais ditos atos se
regem : a) da natureza
humana; b) da Sag:rada
Escritura; c) do magistério da Igreja (razão pela
qual o Papa é infalivel
em questões de Moral e
Fé) : diz-se ainda moral
da ap!icac:ão prática dêstes principias, como p.
ex., individuo moral, i.é.,
de costumes bons, virtuosos.

MORlii6ES - nome vulgarmente dado aos adeptos
<la Igreja de Jesus Critito
dos Santos dos 'Oltimos
Dias., cujo fundador foi
o visionário José Smlth
(* 1805 t 1844); a denoimna~ão mormões lhes adveio do fato de Smith dizer-se possuidor da doutrina ensinada por Mormon, O.ltlmo profeta crlsU.o americano(?!); admitem a poligamia, dificultada na prática pelas leis
civis; crêm num deus de
carne e osso; negam a
Bsma. Trindade etc. e do
multo combatidos por tOdas as demais seitas protestantes.

liiORTIFICAÇAO
(lat.
mortifica.tioDII) - virtude
moral que consiste na
modera~o
dos apetites
lnteriore,. e dos sentidos
do corpo, seguntlo oe ditamos da razão e da Fé.
IUOTETE - (ital. motteto
diminutivo de motto
palavra; Jit.) - pequena
sentença ou qualquer texto, não extenso, como p.
ex. uma antlfona, ou o
verso de um Salmo, musicado para ser cantado

=

•oRAL -

(lat. moralis,
mores
costumes, usos)
- ciência que se ocupa
dos costumes, que nos faz
conhecer o bem prescrito
e o mal proibido, i.é.,

=
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extenslo, o m1111us do diA·
CODO 6 eerviJ'; O d011 ft4s.
em geral 6 apostoUzar.

nos atos lltdrglcos: usase multo o motete eucarfstlco que se canta durante a comunhllo, geralmente eram em latim.

HURCA -

(lat.
= por seu próprio impulso: ecles.) - documento
que o Papa expede, espécie de Bula, por Iniciativa pe!soal, I. é., sem o
parecer de quem quer que
seja. sem sugestão ou
consulta às Congregações
ou outros organismos da
Santa Sé.

MOTU

(Ar. musta.b e

Pers. mnxt; ecles.) - pequena capa r e d o n d a ,
abotoada na frente, que
cot>re sõmente os ombros,
espáduas e peito, tendo,
atrá! um pequeno capuz;
como inslgnia de jui"lsdlc:Jlo compete ao Papa,
Cardeais e Bispos; concede-se também, como honraria a outros Prelados,
como p. ex. a COnegos;
chamam-na também . . .
aeta (!tal. mozzeta e alem.
muteiEr.el; varia de cOr
conforme a dignidade ou
Ordens : COI)ego,. prêta;
Bispo, violeta; C&rdesl,
vermelha; Prelados religiosos, de acOrdo com a
cOr de sua Ordem. -

PROPRIO -

=

MUNUS (lat. munus
encargo) - a obriga<;ão.
o dever ou tunçllo do BisPo de ensinar e governar
(munus pas\oral) e dos
sacerdotes de confessar e
celebrar a Santa Missa
(mllllUB ucerdota.l); por

•
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NABUOODONOSOB - um
<ios maiores reis da Babilônia. filho e sucessor
de Nabopolassar, tendo
reinado de 640 a 561 antes
de Cristo; referido diver!!M Têzes no A. T.

=

NATAL - (lat. natalo
natallcio, nascimento; llt.)
- festa ou comemoração
do nascimento de Cristo,
a 25 de dezembro; foi
introduzido na Igreja na
segunda metade do séc.
IIT; a etapa preparatória
para a celebração litúrgica da Festa chama-se
A d v enio (= chegada),
compreendendo 4 semanas
que recordam os 4.00CI
anos de espera do MesBias; wna outra etapa
posterior denomina-se Epifania
<= manifestação)
que são : o dia 6 de janeiro, mais seis domingos e a festa da Purificação de Nossa Senhora.
formando tudo Isto o Ci-

elo do Natal no Ano Litúrgico.

=

NATANAEL
(heb.
.:dado por DeuS>) - um
homem de Caná, levado
a Crisfo por Filipe; talvez o mesmo que o Apóstolo Bartolomeu (V. Bart<>Iomeo).

NATIVIDADE - o mesmo
que Nata! ou então quando se refere ao nascimento de Nossa Senhora, cuja
festa se celebra no dia 8
de setembro.

=

heb.
<Consolaum dos Profeta.~
~enores" que, no ano 660
antes de Cristo, em linguagem viva e original
profetizou a rlestruicão de
N!nlve e Assina.

NAt)K ção~) -
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NAVE (lat. nave; lit.)
corredor. na igreja,
desde a entrada até o altar-mor; através dela se
deve fazer agora, com as
reformas litúrgicas, propostas pelo Concílio Vaticano II, não só o cortejo
de entrada (pelo menos
nas grandes festas) como
a procissão dos. dons ou
ofertorial.

NAVETA - (lat. navícnla.;
lit.) - pequeno vaso de
metal, geralmente em forma de na\'io, onde se coloca o incerulo em grãos
para ser retir'tdo com
uma colherlnha e se deitar sôbre as brasas, no
tirlbulo. para as incensações.

dedicado a Deus - uma
espécie de consagração
ao Senhor, que envolvia
três
obrigações principais: 1.•) abster-se de vinho e qualquer bebida
inebriante;
2. •)
deixar
crescer os cabelos; 3. o)
evitar contato com· os cadávere~; a todos os crentes os judeus chamavam
nazarenos ou nazirens;
dizia-se também dos nascidos ou habitantes de
Nazaré, razão pela qual
colocaram
a
Inscrição
I . N. H. I. (Jesus Na.zarenus
Rex Iudeorum),
numa tábua no alto da
cruz.

ção e da vida oculta de
Jesus, até o~ trinta anos.

NEElUIAS - (heb. = «confOrto do Senhon) - nome rle um dos livros do
A. T., onde se ..,onta os
feitos de Neemlas, filho
de Hachalias, provàvelmente da tribo de Judá;
após o cativeiro, na Babilônia,
restabeleceu a
teocracia em Israel e presidiu a reconstrução das
muralhns de .Jerusalém.

NAZARENO (ou Nazireu)
heb. = separado ou

NEóFITO (gr. neos =
nOvo
pbytós
gerado)

NAZARI: -

(beb. = verde

e gr. = florida) pequena cidade da Galiléia,
junto da plan!cle de Esdrelon, local da Anuncia-
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- diz-se do cristão recém-batisado, 1. é., novamente gerado, nascido
para a vida sobrenatural.

NERO - imperador romano (54-68), filho de Dom ócio Ahenobardo e de
Agriplna e que foi adotado pelo imperador Cláudio; foi educado por um
bravo soldado, Búrrhus
e pelo fil6Ro!o Sêneca;
mandou matar Britànicus,
Agripina, sua mãe, Otávla, sua prim~>ira mulher
e a segunda, Popéia; fêz
incendiar Roma para declamar com realismo versos que compusera; supliclou e matou milhares
de cristãos nas arenas dos
circos: é o prototlpo da
crueldade e da ambição.

NESTOR.IANO - de Ncstório) - aquêle que abra..
ça o Nestorianismo, I. é.,
doutrlnador
heresiarca,
Nestório, que distinguia
duas pessoas em Cristo:
uma divina e outra humana, qnando a Igreja
ensina que são duas natu~A: a diYina e a hu-

mana, mas uma só Pes-

soa.

=

NICODEI\IOS (heb.
vencedor do povo) - nobre judeu, pertencente ao
Sinédrio, mas dlsclpulo
oculto de Cristo; depois
dn morte do Salvador se
revelou, participando de
seu
sepultamento
com
Josó de Arimatéia.

NINIVE - (= habitação de
Nina) - capit~>l do antigo reino da Assiria, destrulda no ano 612 antes
de Cristo conforme profetizara Nmln.

NOA (lat. nona) à
Hora do Oficio Divino,
entre as Sextas e as Vésperas; corresponde mais
ou menos às 16 horas.

NOI: -

=

(heb.
cdescanuma das mais conhecidas fignras do A. T.,
filho de Lamec e neto de
Metusala; por ordem divina construiu nma arca
(embarcação), salvando-se
do dilúvio, com a farnllta
SO») -

139-

http://www.obrascatolicas.com/

e maia um casal de cada
espécie de animais.

KOHOCANON .compilacão de cAnones apostólicos, d113 decisões dos
conclllos e das leia civis
relativas a matérias ecleBiásticaa.

NOVENA- Oat. novena=
novel - o espaço de noTe dias de es'P8Cials oracões dedicadas a determluado santo ou mistério, a
fim de obter favores celestes; nov~nirlo se denomina o livro de novenaa.
NOVICIADO tempo de
preparação daqueles que
entram no convento para
11egulrem a vida rellglo88, ou também parte do
convento destinada à habitação dos novicos.
NOVfSSili(OS
tlltlmas
col981! que. segundo a
economia da Divina Providência. estão reeervadas
a cada um ser desta vida: morte - juizo - Inferno e paralso,

NOVO TEST.umNTO (lf.
T.l - aio ao todo Z1 Hvros. reunlnoio tudo o que
se refPre a RevelacA<i tíltima, desde a missão de
Cristo até o desaparecimento do 'llltlmo dos
Apóstolos; pode...se dividir
em três grupos: 1•) LIvros Históricos, compreendendo os 4 Evangelhos
e os Atos dos Apóstolos;
2. •>

Livrot~

Didáticos,

reunindo as 14 Eplstolaa
de São Paulo e as chamadas 7 Eplstolas Católicas;
3. •) Livro Protético, o
Apocalipse.
Ditos Livros têm as seguintes caracterr.stlcas: Os
Evan~telhos; lt) São Mateus, escrito por volta de
12 anos após a AscencAo,
Intentou provar que Crl&to é Deus e Homem; 2.•)
São Marcos, escrito 20
anos depois da AscencAo,
narra 8 preg8çll.o de São
Pedro; 3.•) São Lucas,
escrito 31 anos depois da
AscericAo, narra 8 vida de
Cristo: 4.•) São .Joll.o, escrito 68 anos depois da
AscencAo. combate algumas heresias. - Atos d011
Aplistolos, ·escrito por Sll.o
Lucas 63 anos depois da
A8cencAo e conta a História da Igreja, - ll:pfaM-
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por Moisés: é uma esp#;c!e de recenseamento, con.
tendo a história desde a
legtslacl!.o do Sinal até oe
Oltlmos preparativos para
a conquista da Palestina.

lu dll 8lo PB.ulo, escri-

tas de 22 a 36 anos d&po!s da Ascenção, expllcam alguns pontos da
Doutrina: as demais Eptstolas foram escritas de 30
a 36 anos depois da Ascanção para fortalecer a
fé dos eristAos - Apoeallpt~e, escrito por São J oAo
66 anos depoll! da AscencAo para prevenir contra
algumas heresias e anunciar a Selrli.Dda VInda de
Cristo.

NCNCIO

(Apostólico)

=

lat. nnntln
mensageiro: eclea. ) representante do Papa, espécie de
Embaixador, sem qualquer jurledl(!ão ecleelútl-

ca: Nnnelatnra 6 a reld-

N"OMER08 - um doe livros
do Pentateuco,
escrito

dêncla do N1ínc!o.

•
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OBEDU:NCIA - (lat. obedientia == sujeição, aquiescência) - virtude que
dispõe o súdito a fazer
a vontade do superior,
com doei !idade; dizia-se,
antigamente da sacristia,
hospício ou mosteiro; oração da obediência ou simplesmente obediência, é
a fónnula de solicitação
feita de joelhos, ao superior por um religioso
no convento ou mosteiro
antes de qualquer afazer.
OBLA(',\0 - (lat. oblatione == oferta; lit.) - geralmente qualquer oferta
feita a Deus. de modo
especial. lnd'cava no A.
T. o ofeercimento das
primícias, I. é., produtos
do solo a Deus; liturglcamente e em sentido
ativo é a oferenda que o
celebrante, na Missa, faz
da matéria do sacrilicio,
santificando-a; "m sentido passivo significa ·tO-
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da a Missa que é uma
Oblação: o!P.rta do sacr!flc!o de Deus Filho a
Deus Pai.

=

OBLATA - (lat. oblata
oferecida; lit.) - a matéria do sacrifício da
Missa (pão e vinho) já
santificada pelo oferecimento.

=

OBLATO - (lat. oblatn
oferecido) antigamente dizia-se do leigo que
se oferecia para o servl<:o gracioso -de um convento ou mosteiro: filho
que Os pais ofereciam
para o serviço de Deus;
religioso que doava todoa
os seus bens e haveres
para a Ordem Religiosa
em que ingressava; atualmente, nome de diversas Ordens Religiosas,
como p. ex. Oblatos de
Ma.ria..
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=

()BOLO (gr. obollia
pequena moeda) pequena moeda grega (vigésima parte de um siclo
ou um sexto de dracma) ;
pequeno pêso da índia
176 gramas, aproximadamente) ; donativo para o
culto, pois não se dá esmola para o mesmo, sendo esta destinada aos
opbres. (V. Espórtula e
Estipéndio.
OCIDENTE (Igreja do, ou
de rit'> romano) :...... as
que usam essencialmente
o latim ou o rito romano, atribuldo a São Pedro, que o deixou verbalm ente ; as mais antigas redações estão nos
Sacra.mentários de
São
Gelá.sio e de São Gregório; é usado aproximadamente por duzentos e oitenta e dois milhões de
fiéis (quase a metade de
.tõda a cristandade); cons.,
tituem exceção o rito
ambrosiano ou milanês
(Milão) o galicano (Lion)
e o mozárabe (catedral
de Toledo).

OCTATEUCO (gr. októ
oito
teúchos = livro

=

+

ou volume) - nome dado
aos primeiros oito livros
do A. T.

(lat. utre)
ODRE
saco de couro ou de pele que serve para transportar vinho, azeite ou
água, referido no A. T.

OFEUTóRIO - (lat. offertoriu .
oferecimento;
J!t.) - conjunto de ritos
e orações, na Missa, entre o Credo e o Prefácio
durante 0 qual se oferece
o pão e o vinho; é chamado o acânon» menor;
denominação da antífona
reza da a ntes do Ofertório, cuja leitura pode ser
feita agora pelos fiéis,
bem como a procissão
dos dons ou ofertaria!. de
acôrdo com as reformas
litúrgica s
promulgadas
pelo Concilio Vaticano l i.

OFICIANTE - (de oficiar;
lit.) aqu ~Ie que preside
ou oficia qualquer ato litúrgico, sacerdote ou Bispo; diz-se da freira que
fica de plantão, no côro.
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OFICIO DIVINO - oração
que a Igreja. corno preito de adoração e louvor,
oferece todos os dias a
Deus, por Intermédio de
seus Ministros, em nome
de Cristo e em seu próprio n'lme; chamam-no
também Breviário, pois
no séc. XII foi sensivelmente abreviado. (V. Breviário).

OITAVA - (llt.) esp!I.Ço de
oito dias em que a Igreja comemora uma festa;
o oitavo dia de oficios
religiosos, quando a solenidade se reveste de especial esplendor.

Alfa significam principio
e fim, sendo citadas no
rito da bêncão do Cirlo
Pascal. (V. Alfa ou Alpha.).

+

OMNICIENTE (lat. omni
cientia = tôdas as ciências, sabedor de tudo) um dos atributoo de Deus
que sabe tudo. inclusive
nossos pensamentoo.

OI\INIPRESENTE (lat.
omni
pTesentia.
que
está em tôda parte) - da
mesma forma, um dos
atributos de Deus. que ao
mesmo tempo está presente no céu e na terra,
em todos os lugares.

=

+

óLEOS (Santo) - Iat. oleu;
lit. - matéria usada pela Igreja na administração do Batismo, do Crisma, da Ordem e do Sacramento dos Enfermos;
são benzidas pelo Papa
na Quinta-Feira Sant!!..

ON1!:Sil\IO
(gr. cútil,
proveitoso») nome do
escravo recomendado por
São Paulo a Filemon, que
tendo fugido dP. seu dono, a êle retornava depois de batizado.

(gr. O lllép.;
lit.) - a última letra do
alfabeto grego que juntamente com a prlmelra

ONIPOT:t;;NCIA (Divina) lat. omnJ
todo
pa,.
tente = poder, dominio)
- atitude apen.ae perten-

OMIOOA -
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cente a Deus que tudo
pode e de ninguém depende.

ONTOLOGIA 6ntos = ser

+

(gr. 6n,
16gos =

tratado) ciência que
estuda os sêres em geral;
teoria ou ciência do ser,
do mundo; metaflslca.

ORACULO - (lat. oraculu)
- no A. T. aparece ~orno

=

(gr. opé
buraco?) - espécie de capa
sem mangas, que tem no
lugar destas, buracos, a
fim de que se enfiem
neles os bracos e é usada em atos religiosos por
pessoas pertencentes à
Irmandades ou Confrarias.

OPA -

tade divina e sendo especialmente para a nossa
salvacão
eterna;
pode
ser através de fórmulas
já consagradas ou por
nossas próprias palavras
espécie de conversa intima e simples com nosso
Criador.

revelaç!to
Imediata
de
Deus aos homens; significa também o lugar onde
essa revelaçli.o era esperada; no N .T. geralmente se refere à Escrituras
Sagradas, especlalmetne à
Lei de Moisés

santo a que se
dedica urna Igreja ou capela.

ORAGO -

(lat. operculu
tampa) - a tampa do turlbulo.

OP1!BCULO -

=

nicho ou armário com Imagem de
santo; capela doméstica;
lugar destinado a oracão;
lnstltulcAo de meninos,
fundada por D. Bôsco;
conjunto de cantores especializados em m11slcas 11tllrglcas.

ORATóRIO -

(lat. oratione)
piedosa elevacão da
alma a Deus com o fim
de Lhe prestar homenagem e pediu-Lhe o que
é necessário e 11tll a nós
mesmos e ao nosso próximo, 1111jeltando à von-

ORACAO -
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i)BBE do) esfera.

(lat. orb ::::::> munmundo universo,
(V. Mundo).

brlcas das cerimônias e
ritos.

ORDEM - (lat. ordine)
sacramento pelo qual se
constituem na Igreja os
Bispos, os Presbiteros e
os Ministros, dando a
cada um poder de exercer as funções sagradas;
embora o Sacramento seja
um, abrange, no entanto,
três degraus chamados :
Ordens lllalores, as que
são de instituição divina;
as chamadas Orden1 M&nores (em número de 4) e
que não possuem ca.râter
sacramental e a Plenitude do Saeerd6cio, com que
são distinguidos os Bispos.

OBGA.O (gr. 6rga.non;
lit.) - instrumento musical lit11rgico por exe&lência, usado nas igrejas
e capelas; é constltuido
de teclado Igual ao de
piano; quando movido a
vento (fole de mão ou de
pé) denomina-se harmônium ou harmônio.

OBDENACA.O - é a ceri. mônia de se Impor a Ordem, feita numa Missa,
na qual o ordinando con·
celebra com o Bispo.
OBDINABIO (do lugar)
ecles. - o mesmo que Bispo. (V. Bispo).
OBDO - (lat. ordeu; llt.)
- fonnulârio para as funções llt11rglcas, com as
orações e respectivas ru-

ORIENTE (Igreja do, ou
de rito oriental) - as que
usam ritos que não o latino ou romano, sendo 4
principais : o de Antioquia (atrlbuido a S. Tiago Apóstolo), o de Alexandria (atribuido a S.
Cirilo), o de Bizâncio (devido a S. Basilio) e·o da
Armênia (mistura gregoromana, introdu~do na
época das Santas Cruzadas): diz-se ainda Oriental, a Igreja Grega que
com9l:()u a existir no Sec.
IX, separada da de Roma
por Fócio, que pretendia
ser Patriarca de Constantinopla: divide-se atualmente por diversas nações
do Oriente, cada uma governada por um chefe e
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com parte da verdade:
destacam-se as Ortodo:us
Grega e Russa.
ORTODOXO -

=

(gr. orih6-

doxoe
que estA com a
Verdade) - o que é conforme com a Verdade, com
a doutrina católica; 1ndebitamente designa a facção separada de Roma.
que estio justamente com
parte da verdade; ortodoxia é o estudo ou aplicacão rigorosa das Verdades doutrinárias.
OSCULO (Litdrglco) -

expressAo simbólica de amor
fraternal ou de reverência e respeito : ósculo da
paz, do altar, do Evangelho, do cálice e patena.
das rellqulas, àa cruz, dos
paramentos, da mlo etc. :
todos êles, menos o da
paz, referem-se Indiretamente a Cristo; o da pu
foi substltuido pelo gesto
de descansar as duas
mãos nos Ombros (celebrante no diácono, êste no
subdláno) nas Missas Solenes.

OSltiAS ção.,) -

=

(heb.
csalvaum dos Profetas

cmenores• do A. T ., e.
colhido por Deus para
reiterar o an(lnc•o de seus
Cll.'ltlgos aos reinos de
Judâ e de Israel, e a glório. futura sob o reino do
Messias.

(lat. oatensorium,
mostrandla;
lit.) - objeto para a exposl~ão solene e procissão
do Ssmo.
Sacramento;
consta de ~. haste e o
vaso em cima. que no
centro tem uma abertura.
fechada em ambos os Iados com vidro; para dentro ser colocado a luneta
ou lúnula com a Hóstia
consagrada; usa-se desde
o séc. XIV. (V. Custó-

OSTENSóRIO -

dia).

OSTIARIO -

= porteiro)

(lat. ostlario

- a prlmlera
das
Ordens
Menores,
quando o candidato ao sacerdócio recebe as chaves,
slmbolo de sua função de
porteiro.
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laçAo ao Bispo e paroqula..
no relativamente ao Pá·
roco ou Vigário.

(lat. 019fcala,
dlminuitivo de ovill
ovelha) - figura no N. T.
que simbollsa o gênero
humano, os pertencentes
a Igreja fundada por
Cristo; diocesano em re·

OVELHA -

=

=

OZIAS - (heb.
fôrça de
Deus») - pal de Esdras.
<V. Esdras).

•
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=

PADRE (lat. patM
pai) - presbitero ou mcerdote; é a última das
3 Ordens Maiores conferidas pelo Bispo durante a
Missa, sendo esta concelebrada; é sacramento de
caráter indelével, !.é., que
jamais se apaga, nem no
inferno; os padres são os
continuadores dos 72 discipulos que seguiam a
Cristo.

PADRINHO (ipso fado Madrinha) lat. patrlum,
diminuitlvo de pater
pai os que levam o
batizando, segundo um
costume que remonta ao
séc. III, a Pia Batismal
e fazem, em seu nome
(quando se trata de criança) a abjuração e a profissão de !é, comprometendo-se a zelar, pela educação religiosa do afilhado.

=

PADROEIRO- (lat. paúonus
patrono; ecles.) orago, protetor de uma
Igreja
ou
localidade;
aquele que faz ou fez
doacõea.

=

PAES - (da Propostçã.o) assim chamados por Hrem postos, em nómero de
6, diante do Senhor, como
homenagem que as trlbus
de Israel lhe prestavam;
aos sábados eram substltuldos, mas sõmente os
sacerdotes podiam comêlos.

PAGANISIIIO
lat. pa~anu
pagão) - estado
em que vivem os povos
que n§.o conhecem o verdadeiro 'Deus e adoram
falsas divindades; seguem
uma moral eivada de r::rros ditada pelas paixões.
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~PAI

NOSSO» - (llt.) oração composta e ensinada pelo próprio Cristo
quando os Apóstolos Lhe
pediram que os ensinasse
a rezar; chama-se também cOraçi.o Dominicab,
i.é., do Senhor; contém
7 petições, sendo a mais
bela sintese de tudo o
que devemos pedir a
Deus; na Missa, foi introduzido na liturgia de
S Cirilo de .Jerusalém;
constitui
adequadissima
preparação para a comunhão e o seu têxto foi
revisto com as reformas
propostas pelo Concilio
Vaticano li, podendo ser
recitado por todos, em vernáculo, excluindo-se (sômente na Missa) o Amen,
pol.s será continuado pelo
embollsmo (Libera Di.e)
em voz alta pelo eelebrante.

PAIS (Iat. patre)
aqueles que unidos pelo
sacramento do matrimônio são chamados, pelo
poder da pocrlação que
receberam de Deus, à sublime mlsslo de com !lle
colaborarem na obra da
comunicacllo da vida.

PAIXAO Oat. passio e
gr. pasco
sofrer) denomlnaclo dos fatos r&Iativos, desde a prisão de
Cristo no jardim das Oliveiras até a sua morte
n·a cruz; silo narrados pelos evangelistas; liturgicamente silo comemorados
na chamada Semana Santa, especialmente no Tr!duo Sagrado : 5. •. 6. • e
Sábado Santo; embora se
conserve respeito e grande devoção por êstes dias,
êles nlio silo de preceito,
i.é., dias santos de guarda.

=

PALA - (Iat. palia, de palliare = cobrir, esconder;
lit.) - objeto litúrgico
quadrangular com o qual
o celebrante cobre o cálice durante a Missa; felto de linho e engomado,
tem um cartão dentro;
or1gma-se do corporal,
sendo difundido o seu uso
no séc. XVI, simbolizando a pedra que colocaram
no sepúlcro de Cristo.

=

PALESTINA (heb.
«terra de peregrinações:o)
- nome primitivo da FIIlsia e mais tarde de tOda
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a Terra Santa, sendo a
região compreendida entre a margem oriental do
Mediterrâneo e o Mar
Morto; outrora ocupada
por povos pagãos diversos foi entregue por Deus
aos
descendentes
de
Abrãao, sob chefia de Josué, vindo a formar a
na~ão escolhida do povo
de Israel.

=

PALIO (lat. palliu
dossél; lit.) sobrecéu
portátil, sustentado por
longas varas, que se usa
nas procissões para cobrir o Ssmo. Sacramento,
as reliquias do Santo Lenho e os instrumentos da
Paixão;
o Papa, bem
como o Bispo em visita
pastoral são também recebidas sob o pálio; dizse ainda pálio, de um
peç~
litúrgica reservada
ao Papa, Arcebispos e, à
vêzes, por privilégio, aos
Bispos; consiste numa espécie. de estola de 6 cms.
de largura, de lã branca
tendo 6 cruzes de sêda
prêta sobrecosidas (aplicadas) e se coloca sObre .
os ombros com as duas
pontas pendentes na frente e nas costas.

PANEGIRICO - (gr. panêgyrichós
discurso laudatório) - sermão sObre
a vida de um santo, ressaltando os seus feitos
para louvá-los, como Instrumento de Deus.

=

=

PANTE1SMO - (gr. pan
todos
Theós
Deus)
- doutrina que ensina ser
Deus o mundo, !. é., que
todos nós fomos criados
por Deus, mas somos quase pedaços de Deus; a
adoração da natureza.

+

=

(lat. pappa e gr.
ecles.) nome que se dava, antigamente, a todos os Bispos (pais espirituais) ficando depois do Séc. VI
reservado apenas ao Sumo
Pontifice.

PAPA -

páppru~

= pai;

PARABOLA (gr. parabolé = comparação, confronto) figura literária muito ao gOsto dos
orientais, consistindo numa
imagem ou metáfora continuada; foi multo usada
por Cristo no N. T. para
maior compreensão do que
pregava ao povo.
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PARA.CLITO- (gr. par4klêtos
advogado) - expressão com que, várias
vêzes, Cristo chama o Esplrlto Santo que prometera enviar depois de sua
subida ao Céu, a fim de
confirmar os Apóstolos na
sua doutrina e infundirlhes a fortaleza necessária
para a grande missão que
deveriam empreender.

=

PARA1SO (Per. antigo
paridaeza
recinto circular) jardim ameno,
onde o Gênesis retere que
Deus colocou Adão e Eva,
após a criação. (V. Eden).

=

PARALIPOMENOS (gr.
paraelipómenos) - nome
dado aos 2 livros históricos do A. T., complemento do livro dos Reis,
onde são narrados tatos
dos reinados de Davi, Salomão, Roboão até o de
Sedecias; parece que foram escritos por Esdr~ .
PARAJIIENTOS (Litúrgicos)
vestes sacras usadas
no desempenho das funções rP.ligiosas do culto;
. suas formas e simbolismo

remontam aos costwnea
da época de Cristo, especialmente do vestuário romano, sofrendo ligeiras
adaptações, seu uso nlo
é permitido para atividades profanas; as côres dos
paramentos variam conforme os tempos e as Festas do Ano Litúrgico e
são Wl seguintes, estabelecidas no Concllio d_e
Trento : Branco, Vermelho, Verde, Roxo e Prêto.
V. Côres dos Paramentos).

PARASCEVE- (gr. paraskené = preparação para
o sábado; Iit.) - dia de
preparação para o sábado
Santo, em especial ao dia
de Páscoa, principalmente
se caia num sábado, dia
santo semanal entre os
judeus; dia em que foi
crucificado Cristo.

PAMQUIA (gr. paroikía = habitação vizinha)
- parte do território de
uma diocese, com uma
igreja sede (matriz) e
povo sob a direção de um
sacerdote que representa
o Bispo (Pároco) .
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PA.SCOA - (heb. pesakh :::
passagem) - a festa principal da Igreja e o cen·
tro do Ano Litllrgico 0'\
Eclesiástico, quando se
comemora a Ressurreii:Ao
de Cristo, fundamento da
religião;
histàricamente
nos lembra quando o pov.,
de Irrael se encontrava
cativo no Egito, diante da
teimosia do Faraó em não
deixá-los partir; então
Deus entre diversos castigos (Pragas do Egito)
mandou-lhes um terrivel :
por um anjo, à noite, foram mortos todos os prlmog~nitos, inclusive 0 do
Faraó; os judeus, para
escapar, deveriam marcar
as portas de suas casas
com o sangue de um cordeiro; também lembravalhes a passagem, a pé enxuto, do Mar Vermelho,
i.é., a libertação do Egito; em comemoração a
isto, à tarde, era sacrificado um cord eiro e come·
çava a solenidade dos pães
ázimos, durante 7 dias;
o 1. o dos ázimos era o
dia 14 do primeiro m~s de
Nisan (parte de março e
abril) ; prefigurava tudo
Isto a Redenção messiãmica, tanto que a Paixão
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de Cristo se deu neste
tempo e a sua Ressurrel·
çl!.o foi no dia solene de
Páscoa (domingo), razlo
pela qual paSsou a ser
o Dia de Senhor e de
preceito, reservado ao culto divino; diz-se paecaJ
·tudo o que se relaciona
com a Páscoa, mormente
o preceito da comunhli?.

PASCOELA - diz da Pascoela <= Páscoa pequena)
o domingo seguinte à Púcoa, também denominado
«in Albis• porque os ca·
tecllmenos nesse domingo,
assistiam,
vestidos
de
branco, pela primeira vez
à Missa (no anterior Unham recebido o Batismo)

PASTORAL - (lat. pastorale) - carta circular e
oficial dirigida por um
Bispo ao clero, associações e fiéis em geral tratando assunto do seu
munus episcopal; antigamente significava o ritual
e o báculo do Bispo.
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PASTORAL (de Conjunto)
- coordenação dos esforços. nas obras pastorais
da Igreja no mundo, na
diocese e na paróquia; a
colaboracão de todos diante da realidade dos fatos,
segundo o particular carisma ou vocação, com o
objetivo
do
bem
da
Igreja.

=

PASTOR - (lat. pa.store
guardador de ovelhas ou
gado; ecles.) - atividade muito citada no A. T.
mostrando a solicitude
daqueles que vigiam rebanhos; no N.T. é simbolo do cuidado de Deus
pelos justos, mas também
pelos pecadores que desej a retornem ao aprisco;
das mais belas é a parábola do Bom Pastor; designação do Papa em âmbito univerasl, do Bispo
no diocesano e do pároco
no paroquial.

=

PATENA - (gr. patánê
prato; lit.) - espécie de
prato pequeno, maior do
que a bôca do cálice,
onde se coloca a Hóstia
que será consagrada da
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Missa; deve ser consagrada pelo Bispo; recordam
os primitivos recepientes
onde os subdiáconos recolhiam as oferendas; chama-se também patena a
peça de dimensões um
pouco maiores e oval que
se usa na distribuição da
Comunhão aos Fiéis.

PATRIARCA - (gr. patrlá
famllia
árcha.n
chefe ) - prõpriamente os
descendentes de Adão a
Noé. e de Sem a Taré;
também
Abraão,
Isac.
Jacó e José. os grandes
chefes do povo escolhido,
herdeiros das promessas
de Deus; atualmente o tl·
tul o é uea do na Igrej<-1
apenas como prerrogativa
de honra e do direito de
prece dência sObre o Primaz e o Arcebispo, mas
não concede jurisdição.

=

+

=

PAULO- (heb. = «pequeno») - nome dado por
Deus a Saulo. ao chamálo a nova Fé; era natural
de Tarso, capital da Clllcla, portanto !arlseu, e
como tal, educado em Jerusalém pelo famoso dou-
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tor da lei, Gamaliel; tornou-se ardoroso perseguidor dos cristãos, mas derrubado por Deus do cavalo quando ia a c8.minho de
Damasco, no desempenho
de sua odiosa missão, submeteu-se à vontade do
Senhor; durante 10 anos
se preparou pelo estudo
e pela oração para o que
Deus lhe confiara : levar
a fé aos gentios; tornouse o Apóstolo por excelência e deixou várias
cartas sObre a doutrina de
profundidade extraordinãria, «maravilhosos mananciais, que tanto mais água
fornecem quanto mais se
lhes tira», no dizer de
S. Crlsóstomo; foi com
S. Pedro martirizado e
ambos são festejados a 29
de junho.

=

PECADO - (lat. peceatu
transgressão) - falta voluntãrla. e consciente a
uma prescrição ou lei, em
especial aos Mandamentos
da Lei de Deus e da Igreja; pode ser por palavra,
pensamento, obra ou omissão; pela confissão sacramental é apagado.
PECADO (Original) - é a
privação da grata ou aml-
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zade de Deus quando nascemos, em conseqüência
herança) da falta de Adão
e Eva, nossos primeiros
pais; somente o batismo
apaga êste; diz-se pecado
morta.! ou pecado venial
quando são sõbre matéria
grave ou leve.

PEDRA d'Ara (lit.) pedra retangular, pequena, de pouca grossura,
tendo no meio pequena
cova que contém reliquias
dos Mártires e Santos;
envolvida em linho grosso
é consagrada pelo Bispo;
é propriamente o altar e
sem ela é i!icita a celebração da Missa; sõbre
ela o celebrante repousa
o Cálice e a Hóstia; nos
altares de mãrmore ou
granito, tõda a mesa é
consagrada e por isso não
há pedra d'ara.
PEDRO (lat. Petrns e
heb. e gr. Cefas = pedra,
rocha) - Simão Pedro, tilho de Jonas, irmão de
André, Apóstolo a quem
Cristo confiou a chefia da
Igreja; era natural de
Betsaida; suas atividades
como chefe dos fiéis e o
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primeiro do colégio apostólico, aparecem de modo
especial nos 'Atos dos
Apóstolos; presidiu o ConclUo de Jerusalém; várias
vêzes foi preso por causa
da fé e morreu martirizado em Roma; seu túmulo foi recentemente encontrado sob a Basilica
de São Pedro, confirmando assim a tradição de
que foram para ali transladadas suas reliqulas e
sepultadas pelos fiéis;
deixou duas Eplstolas: a
primeira fala sõbre a perseguição e qual deve ser
a constAncla dos fiéis com
relação a ela, e na segunda exorta seus destinatários
(provAvelmente em
ambas as fiéis da Aala
Menor) à fidelidade na
fé; a festa litúrgica é a
29 de junho, juntamente
com São Paulo.

PEITORAL (Cruz) - a que
os Bispos trazem, geralmente de ouro ou outro
metal precioso, tendo dentro um minúsculo pedaço
do Santo Lenho.
PENA - (lat. poena) - Satisfação temporal que o

pecador, mesmo depois de
perdoado, deve sofrer nesta vida ou no Purgatório.

PENITI:NCIA - (lat. poenltentla) - virtude sobrenatural e moral que In•
cllna o pecador à dete&tacão das ofensas cometi·
das · e por W se submete
a sacriflclos corporais;
pena Imposta pelo confessor para remissão dos pecados. (V~ Confiseio).

PENITENCIARIA (Apostólica) - ecles. - um dos
tribunais pontlflclos onde
se resolvem os negócios
da competência exclusiva
do Papa.

PENTATEUCO - (gr. pentateuch6s) nome com
que se designam os 6 primeiros livros do A. T ., escritos por Moisés; são
êles :
Gênesls, Exodo,
Levltlco, Números e Deuterônomio.

PENTECOST AIS - (V. Allfiembléia de Deus).
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PENTECOSTES
(gr.
pentêkost.s
50. • dia) no A. T. é a festa do 50.~
dia depois da Páscoa, das
prlmicias (os primeiros
frutos da terra e os primogênitos dos homens
que deveriam ser oferecidos a Deus) ; a conclusão
da Páscoa, dia em que
Deus dera a Moisés a Lei
do Sinal; no N. T. é o
dia da descida do Esplrito Santo, dez dias depois
da
Ascensão de
Cristo.

=

PERD.IO remlssllo da
culpa contralda pelo pecado que se obtem de
Deus através do Sacramento da Conflsl!llo.

PEREGRINAÇ.IO (lat,
peregrlnatione) - solene
manifestação de fé e penitência coletiva, que se
faz visitando certos santuários ou lugares santos.

PIA (Batismal) - o mesmo
que batistério, I. é., lugar onde são adm1nistrados os bati9!Dos.

PIA UNIAO - movimento
religioso de móças que se
originou da Associaçll9
Filhas de Maria Imaculada, na paróquia de
Sta. Inês, fora dos muros
de Roma e lnstltulda
canónicamente em 1864
pelo Pe. Alberto Passerl,
cônego regular, 1. é., da
Ordem a que pertenceram os benmaventurados
- Pedro de Honestis e
Pedro Fourrler; a expressão Pia União tem
si do utilizada por outras
associações, como p. ex.
Pia União do Trânsito
de S. José.
PILATOS (Póncio)
Procurador romano da Judéia de 26 a 36 depois de
Cristo; é conhecido principalmente pela atuação
que teve no processo de
condenação
de
Cristo;
aparece como figura cética, ligado a interêsses
pessoais, passando por
cima de tóda a justiça,
ante a ameaça de uma
demlncla a Roma que lhe
faria perder talvez o
cargo.
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PISCINA (lat. piscina,
de pisce
peixe) - a
parte funda da pia batismal; a própria pia batismal.

=

de chuva; lit. Veste
aberta na frente, caindo
pelos ombros quase até o
chão, que o sacerdote
usa em certos atos litO.rgicos.

=

P1XIDE (gr. pyxis
caixa de buxo) - pequeno vaso, geralmente
de prata, redondo, com
8 cms. + ou - de diAmetro, oude se guardam
as hóstias ou particulas
consagradas. (V, Cibório
e Ambula).

PLANETA (lit.) o
nome primitivo da casula., cuja etmologia é obscura; era o traje nacional dos romanos desde o
séc. II com o nome de
pênula passando a chamar-se planêta no séc. IV
e assim até hoje ainda a
chamam os gregos; no
séc. VII é que recebeu o
nome de casula e a de
estilo gótico é que nos
lembra sua primitiva forma; a romana vem perdendo o uso, dia a dia.

PLUVIAL (ou Capa de As·
perges) lat. plnvlale,
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POLIGAMIA - (gr. polys
gámos
casamento, ou
gumé
mulher) - casamento de um só homem com diversas mulheres; admitido no A, T.
por algum tempo; aceita
pelos mormões; condenada pelas leis civis. (V.
Mormões).

=

=

=

PONTIFICAL - (lat. pon·
tificale,
de
pontifice;
llt.) dignidade do Pontifica e dos Bispos, bem
como o ritual dos mesmos; capa comprida usada em certas cerimOnlas
religiosas;
Missa solenlssima celebrada pelo
Bispo ou outros dignitários; a Missa Pontificai
nos lembra muito especialmente o modo de celebração mais antigo, como também a concele·
bração do Bispo com o
seu clero. (V. Concelebração),
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PONT1FICE (lat. Pontifex, de pons = ponte
+ fácere = fazer; ecles.)
significava construtor
de pontes, pois no tempo da Roma pagã os Sumos Pontifices eram os
reJ!ponsáveis pelas pontes
sõbre o rio Tibre; os
Bispos eram chamados
também pont!fices por
serem ~les medianeiros
(construtores de pontes)
entre Deus e o povo;
atualmente reserva-se éste titulo ao Papa, acrescentando-se
Sumo,
ou
seja, Pontifex Maximns.
<V. Papa).

PORCICNCULA
(lat.
portinncnla
pequena
porção)
o primeiro
convento da Ordem de
S.
Francisco,
fundado
em Assis (Itália) ; Festa
que se celebra a 2 de
agOsto, comemorativa da
instalação da O r d e m
Franciscana em Assis;
lucrando-se especial !ndulg~ ncia
(da Porciún·
cuia) cada vez que se entrar em Igrejas Franciscanas.

=

PORTA (Santa) -uma das
de entrada das 4 Ba.sll!cas maiores de Roma,
a berta somente durante
o Ano Santo ou Jnbilt>n;
o Papa abre a da Basilica de S. Pedro e as
outras são abertas pelos
Cardeais
titulares
das
outras Basilicas; encerrado o Ano Santo a mesma é outra vez lacrada.
POSITIVISl\10 - (de positivo) - sistema filosófico que ensina que só conhecemos os fenômenos
sensfveis, e, por Isso, não
podemos,
de
nenhum
modo, atingir a natureza
das coisas, ou demonstrar a existência de Deus
e da alma humana, logo,
repudia tudo o que é metaflsico e sobrenatural; é
o modo de encarar a vida
unicamente pelo lado prático.
PREBENDA (lat. praebenda) - diz-se dos rendimentos eclesiásticos, advindo de aluguéis de prédios etc.
PRECE (lat. prece) - súplica religiosa; o mesmo
que oração. (V. Oração).
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PRECEITO (lat. praeceptu
nonna de proceder) determlnaçlo,
ensinamento,
condição;
lei; como P. ex. Dlu de
Preceito, ou Dia Santo de
Guarda, quando a Igreja
determina assistência à
Missa.

=

PRECURSOR - (lat. praecnrsore
que vai adiante) - aquêle que anuncia
com
antecedência,
que prepara a chegada
d" algul'm: diz-se de S.
.J oil.o Batista, o Precursor de Cristo.

=

PREDESTINACAO (lat.
praedeMtimotlone) - doutrina herHica, segundo a
qual certas peRsoas já de
antemão são destinadas a
Isto ou aqu!lo, I. é., eleitos uns e réprobos outro~:
contraria todo o
principio da graça e do
livre arbítrio.

PREFACIO (lat. praefitio
prólogo; lit.) bellssimo hino de louvor
e ação de graças ao Pai
pelo Mistério da Redenção inserido na M18sa na
mais remota antigüidade
pois Sto. Hlpóllto <* 218
t 235) já nO-lo apresenta
na sua fonna atual; a
parte Inicial é sempre
Idêntica, variando-se, conforme as Festas e o Tempo do Ano Litúrgico, o
centro do texto; o missal atual contém 15 Prefácios, possuindo todos os
Ciclos do Ano Eclesiástico o seu Prefácio próprio; com a recitação em
voz alta e em vernáculo,
como detennlnou o Con·
cllio Vaticano n, o Prefácio volta a ter o seu
primitivo relêvo, predispondo melhor a assembléia para a Consagração.

=

(I a t.
PREFIGURACAO
pra.eflgnratione)
representação ou figuração
daquilo que ainda não
existe, que ainda está
por suceder: diz-se de di·
versas coisas do A T., es-

PRI:DICA (lat. praedicare = pregar, falar ensinando) - o mesmo que
sermão, prática. (V. Ser-

mio),
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pecialmente Cristo, seu
~acrificio e Maria s~ma.

PREGA(:A.o Oat. praedicatione = prédica, sermão) ato de pregar, .
cn~lnar
solenemente a
religião, I. é., por serlllào; pres-ador é aqu<'le
que prega, faz sermão,
ensina ; o religioso da
Ordem de S. Domingo!!
(O.P .) ou dominicano.

PREGUIÇA (lat. plgritia.) - um dol! 7 Vlciol!
Capitais,
aYersão

consistindo
ao

trabalho

I'Itt:LADO - (lat. prae =
ante, sôbre
ferre
levar ou trazer; eclcs.) sacerdote com jurisdição
ordinária no fõro externo, tenha ou não a sagra~ão
episcopal, distinguindo-se Prelados lllaiores (com jurisdição episcopal) e ::\lenores (com
jmisdição quase episcopal); titulo que também
se dá aos Bispos.

=

1' RE::\IONS'J' RA'J'ENSE
membro da Ordem Religiosa de Sto. Agostinho,
YiJHlo dai os Cistericenses e outras.

na
ou

em cumprir os deveres.

+

l'RELAZIA (ou Prelatura)
- lat. praelatom = que
e~tá
à frente diz-se
da sede ou jurisdição do
Prelado Apostólico (lllaior
ou Menor), i. é., dignidade eclesiástica para administrar regiões que ainda não pos~uem condições essenciail! para serem diocese. (V. Vicariato Apestólico).

l'RESBITERIANOS - primeiramente o me~mo que
Calvinistas;
Pr.,sbit-erianos Independentes : os
que romperam, no Brasil,
em 1903, com a Igreja
Presbiteriana; lideraram a
desunião, por questões
doutrinárias e disciplinares, Eduardo Carlos Pereira e mais 6 ministros; o
motivo doutrinário é que
achavam ser impossível
um presbiteriano pertencer à maçonaria, e o disciplinp,r foi a autonomia
que drJsejavam para a
Igreja Nacional; Prea-
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biterianos Independentes
Conservadores, é a nova
seita originada, em 1940,
dos membros do Estado
de S. Paulo da Igreja
Presbiteriana
Nacional,
que em Manifesto lançaram a Idéia de voltarem
a um cristianismo mais
autêntico.

(gr.
PRESBIT:tRIO
presbytéríon) recinto
na Igreja reservado aos
presblteros (sacerdotes);
hoje o mesmo que capela-mor.

PllESBfTERO - (lat. presbyteros = mais velho) última das Ordens
a
Maiores; i. é., sacerdote.
padre; diz-se vulgarmente do clérigo que recebeu a Ordem da Missa.

I'RES-ePIO - (lat. praese·
pc ou praesepiu) - re·
presentação plástica do
nascimento de Cristo durante o tempo de Natal;
remonta ao séc. IX e X,
tendo-se generalizado, porém, depois que S. Francisco de Assis, em 1223,
num bosque de Greccio,

idealizou uma reprodução
fiel, onde não faltaram o
boi e o jumento; costume dos mais louvá,·eis é
armá-los nas residências.

PRETERNATURAL
o
que é superior ao natural; 1. é., que foge às
leis da natureza.

=

PRil\lAZ - (lat. prlmatu
primeiro, ecles.) - Bispo
cuja sede foi a primeira
em certos palses, reinos
ou nações, gozando apenas das prerrogativas de
honra e direitos de precedência (can. 271); no
Brasil a Bahia (Salvador)
é que dá o Primaz.

PRIOR - (lat. priore) pároco em certos lugares
da Europa; superior de
convento; dignitário de
Ordem :Militar.

PROCISSAO (lat. processlone = cortejo; lit.)
- solene préstito religioso do povo com o clero, litúrgico ou quase litúrgico.
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tendo ou não conexão
com outra função religiosa, que geralmente se dirige de um lugar para
outro (igreja) para excitar a piedade dos fiéis e
p'lra louvar a Deus, dar
graças ou pedir proteção.

PROCI.lliA - (de proclamar) - pregão de casamento que se lia nas
igrejas e agora se afixa
na porta (paravento) ou
quadro de avisos.

se serve dos homens como instrumento, inclusive permitindo o milagre
para .provar o carãter divino da revelação,

PROFESSO (lat. professn) - o que professou ou fêz votos numa
Ordem religiosa, frade ou
freira, bem como leigo
em Ordens Terceiras. (V.
Profissão Rell;-lo8a).

PROFETA - (gr, prophétês
falar em lugar de
alguém)
intérprete,
sentido com que aparece
mais no N. T., com relação ao A. T., designa
alguns homens extraordinários que falaram em
nome de Deus, como seus
intérpretes;
como,
porém, se destacou nêles o
poder de predizer o futuro, esta palavra passou
a significar os que têm
êste dom, em particular;
as figuras mais notáveis
do A. T. foram dividida.'!
em dois grupos : 4 lllaio·
res que são, I saías, J eremias, Ezequiel e Daniel;
12 lllcnores, que foram,
Baruc, Osélas, Joel, Amós,
Abdlas, Jonas, Miquéia.'l,

=

PROFANAÇAO - (de profano, lat, profann : pro
diante + fann
templo) - não pertencente à
religião, que não é sagra.do, mundano.

=

=

PROFECIA
(gr. prophêtéia = ação de predizer) - predição certa e
mnnifesta de um acontecimento futuro, conting ente e livre, que r ealmente se realizou na época designada e cujo conhecimento, no momento
da predição não pode ser
adquirido por causas natUJ·ais; a profecia só pode
ser feita por Deus, que
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Naún, Habacuc, Sofonias,
.A.geu e Zacartu.
PROFISSAO (Religiosa)
consagração perpétua ou
temporária que o Religioso faz det sua pessoa a
Deus, pretendendo viver
segundo a Regra e o e!plrito da Ordem
que
abraçou. (V. Professo).
PROGRESSISTA diz-se
do partidário do progresso, adepto do progressismo, movimento dos católicos esquerdistas ou avançados demais, em oposição
aos IDtegristas, direitistas
conservadores; o progressismo é também a tendência dos católicos progressistas poloneses, parti dários do movimento católico PAX, subsidiados pela
policia secreta comunistn
<h Polônia.
PROTOliARTIIt
(gr.
prõtos
primeiro
mártyr) - o primeiro mártir
da religião, 1. é., Sto. Estêvllo, morto por lapidação, ou eeja, apedrejamento,
em
Jerusalém;
sua festa ~ a 26 de dez.,
fazendo parte do Ciclo de
Natal.

=

+

PROTONOTÃRIO (Apostólico)
dignitário da
Cúria Romana, encarregado dos registros e expedição dos atos pont!ficios.
PROVEDOR - (de prover)
o chefe ou dirigente
de Irmandades ou estabelecimentos de caridade ou
assistencial, geralmente de
caráter religioso.

PnovgnBIOS - Livro do
A. T. que é um admirável manual
de regras
morais, de estilo conciso, tendendo as sentenças ao modo de conselhos
de um pai ao fllho; o autor é Salomão; sob o aspecto dogmático aparecem : a criação, a imortalidade da alma e a Natureza Divina.
PROVIDJ!JNCIA (Divina)
ato ou ação pela qual
Deus conserva e governa
o mundo que criou, dirigindo todos os BAr~ ao
fim que se propôs no plano de sua economia divina; Suprema sabedoria de
Deus.
PROVIGÃRIO - (ecles.)
sacerdote investido provi-
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sôrlamente nas !unções
de vigário, I. é., pároco
substituto.

PROVINCIA (Eclesiástica)
- lat. provincia. - conjunto de dioceses sufraga.ncias I. é.. ligadas e
presididas, de acOrdo com
os cânones 272-3, por um
Arcebispo.

PROVINCIAL - o superior de uma provincia religiosa, monástica, 1. é.,
do conjunto de conventos
de uma Ordem dentro de
um só pais.

J•rnLICANO (lat. puhllc:mu) na organização oficiai romana, era a
corporação
encarregada
de recolher os impostos
para o Império; entre os
judeus, os que exerciam
tal oficio eram tidos como traidores do sentimento nacional, por impuros e pecadores; no
N. T. aparecem dois principalmente : Mateus, que
!oi chamado por Cristo
para o grupo dos Apóstolos e Zaquéu que Cristo
ronYerteu.

=

P()LPITO
(pnlpitu
tribuna) - peça da Igreja destinada à. pregacão,
geralmente colocada do
lado que corresponde ao
Evangelho,
próximo
a
mesa da Comunhão; com
as reformas litúrgicas,
na Missa, a Homilia poderá ser proferida com o
celebrante
sentado
no
banco ou na cadeira (na
frente ou atrás do altar
«Versus populum~) ou, se
achar mais conveniente,
no ambão ou ambone (espécie de estante ou púlpito pequeno).

PURGATóRIO - (lat. pur·
gatorlu = lugar de purifica~ão;
teol.) lugar
onde ns almas dos que
morrem na graça de Deus,
mas com algum pecado
venial ou sem estarem
purificadas
das
penas
temporais devidas aos pecados graves já. perdoados,
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durante 40 dias, se a
criança nascida fôsse do
sexo masculino ,e 80 se
do feminino; nesse dia a
Igreja celebra 3 acontecimentos : a Purificação,
a apresentação de Jesus
no Templo e a alegria
do velho Simeão ao encontrar o Messias.

mento ditas penas até
que satisfaçam a Justiça
Divina, a fim de entrarem
no Céu para a felicidade
eterna.

PURIFICACAO (de Nossa
Senhora)
Festividade
litúrgica que encerra o
Ciclo de Natal, celebrada
a 2 de fevereiro, conhecida também eomo das
Candeias; segundo a lei
m osaica, a mulher não
podia entrar no Templo

PURPURADO (do lat.
púrpura) - aquêle que é
elevado ao cardinalato,
i. é., que recebeu o chapéu e púrpura de Cardeal (côr vermelha) .

•
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QUADRANTE - (lat. quadrante = 4.• parte) moeda de cobre, romana,
de pouco valor, pois equivalia
ou - 1 cruzeiro;
referida por S. Marcos.

+

QUARESl\IA (lat. quadragésima; lit.) - época
de 40 dias, sem contar
os domingos, que começa
na Quarta-feira de Cinzas;
é precedida da Septuagésima, Sexagésima e Quinquagésima, que desde o
séc. VI são considerados
de preparação para a
Quaresma; nesta época
do Ciclo da Páscoa a
Igreja nos convida à meditação freqüente dos sofrimentos de Cristo e tão
elevado é o grau de importância desta quadra
do ano que é a única
em que encontramos uma
Missa própria para cada
dia; se Inculca o sacrificio e peni têncla, prescreve-se o jejum e a abstl-
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nêncla, a fim de que se
imite a mortificação de
Cristo nos 40 dias de seu
retiro;
os paramentos
continuam roxos e são
suprimidos na Missa o
Glória e o Aleluia como
sinal de tristeza.

QUARTA-FEIRA DE CINZAS - (lit.) - primeiro
dia e Inicio da Quaresma,
lembrando-nos a cerimônia das Cinzas a Morte;
somos pó. pois viemos do
pó e a êle retornaremos.
(V. Cinzas).

QUAT:tRNIO - uma guarda de 4 soldados; referida nos Atos dos Apóstolos quando fala da prisão
de S. Pedro que ficou vigiado por 4 quatérnios,
portanto, 16 guardas.

QUER)IESSE
(Fiam.
Kerkmesse = Missa, !es-
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ta de igreja) - festival
beneficente, com barraquinhas, no qual se leiloam e .se vendem prendas, geralmente oferecidas, para as obras de
construção da igreja ou
assistenciais e caritativas.

(lat.

Domini; lit.) o primeiro dia do «Tridunm
Sacrum. dentro da Semana Santa; dia em que a
Igreja comemora .solenemente a instituição da
Eucaristia como sacramento e sacrifício e também o sacramento da Ordem; os Bispos em suas
Catedrais abençoam e consagram os Santos óleos
(dos catecúmenos e dos
enfermos, bênção e do
crisma :
consagração) ;
antigamente nesse dia era
celebrada a reconciliação
dos pecadores públicos,
quando então voltavam a
receber a comunhão; os
paramentos sã 0 brancos,
canta-se o Glória, usa-se
a campainha, repicam o~
sinos e toca o órgão que
depois emudecem até a
Vigilia Pascal; procedese a cerimônia do La\·apés, durante a MisM.

espaço
de 50 dla.s: lit.) - os 50
dias de preparação para
a Páscoa e que antecedem
a Quaresma, sendo desde
o séc. VI preparação para
a mesma.

QUIRINO (ou Cirino)
Procônsul da Sirla e Judéia que executou o recenseamento no tempo <lo
nascimento de Cristo.

QlliNTA-FJ.;IBA SANTA(lat. Eeri" V iu Coen•

QUIROLOGIA - (gr. cheir,
cherós = mão~.
lo:-os

Ql"ERCBilll
(heb.
J{erübin, plural de Kerub = celestial) os 4
animais ou criaturas viventes que ficavam à entrada do ll:den, bem como
junto a Arvore da Vida;
se identificam com os
Sera!ins; se o são pertencem a primeira hierarquia do!! anjos; os artistas figuram-no, nas pinturas e esculturas, por
uma cabeça de crian~a
com asas no pescoço. (V.
Anjos).

qUINQUAGI;SIHA quioqua~iisima

=

+
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discurso) - análise (não
leitura) do caráter ou tipo
psicológico, tal como êle
pode espelhar nas linhas
da.s mãos, excluída tôda
espécie de adiYi nhação,
oráculos etc.; seus diagnósticos são formulado~
pela Interpretação de cada uma das características da mão como sinal de
determinado traço da personalidade;
denomina-se
também Quirognomia . . .

QUIROMANCIA

(~.

cheir, cheirós = mãos +
maDtéia =adivinhação)pseuda arte de descobrir,
mediante a leitura ou
exame das caracterÍ!!tica:t
dae mãos (forma, linha!,
protuberâncias, cavidade!
etc.) o que diz respeito a
determinado Individuo no
passado, presente e futuro; distingue-se, pois, da
Qulrololl& (ou Quiror;Do·
mia) que pode ser cla.s!ficada como cl~ncla.
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RABI (ou Rabino) - heb.
rabbl
mestre - t!tulo
de honra que entre ol3
judeus se dava ao doutor
da lei e ao ministro do
culto.

=

=

RAFAEL - heb.
csarado por Deun) - nome
do arcanjo que conduziu
Tobias ao pais dos Médas.

=

RACA - (aram. = estúpido, néscio e Ara. arak =
conspurcado)
eplteto
ofensivo usado pelos judeus e referido no Evangelho de S. João, quando
queriam ofender ou magoar alguém.

RACIONALISlUO- (dera·
clonal) doutrina que
rejeita tóda e qualquer
sujeição da razão humana a Deus, proclamando
que o mesmo é a fonte
única de tOda a verdade
e ~ pe c ul a tlva
e prática;
exclui tóda a Revelação
divina, nega a ordem sobren ntural e despreza a
autoridade da Igreja.

RAQUEL - (heb.
cove·
lha») - filha de Labão,
mulher de Jacó e mãe de
José e Benjamin.

REARl\IAl\IENTO
(Moral)
- Ideologia que em função da revelação e da Biblia, pretende ensinar aos
homens o caminho da salvação e da obediência ao
E s pírito Santo; fundado
no séc. passado por Buchmann, que tendo sido clérigo luterano durante 5
naturalmente inoculou no
contexto doutrinário do
movimento pontos dogmáitcos da Igreja Luterana; a Santa Sé, por
disposição disciplinar do
Santo Oficio (15-5-55), confirmada pelo «Osservato-
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re Romano» (10-12-57),
apontando o perigo de
sincretismo e indiferentismo religioso,
regula
para o clero a participação nos encontros do movimento e desaconselha
aos leigos aceitarem postos de direção; no Brasil
prollferou em alguns sindicatos, especialmente dos
portuários; parece que já
desapareceu.

=

REBECA - (heb.
cuma
corda com laço») - filha
de Batuel e Irmã de Lahão, casada com Isaac
que era primo do pai dela; é mãe de Isaú e
Jacó.

REBOAO (heb. = cengrandeço o povo») - tilho e sucessor de Salomão.

REDENC.\0
(lat. redemptlone
resgate, salvação) - padecimentos e
morte do Filho de Deu9
para llvrar o gênero humano da condenação eterna devido ao pecado original; pelos méritos pró-

=

prios jamais alguém conseguiria salvar-se, pois
sbmente um Deus poderia sa tlsfazer a Deus; razão pela qual o Filho de
Deus se fêz homem (sem
deixar de ser Deus) e
ofereceu o sacrifício supremo por amor dos homens : sua Paixão e Morte no calvário é perpetuada na Missa.
REDENTOR (lat. Bedemptore = o que resgata, redime, salva) - na
Blblla Indica o Messias e
sua obra de libertação da
Humanidade prêsa à escravidão do pecado original e o con!erimento da .
vida sobrenatural; titulo
que, bbvlamente se dá a
Cristo.
REDENTORISTAS Ordem Rellglosa fundada em
1608 por Vicente de Gonzaga que se denominou
«Ordem de Sto. André» e
depois do Precioso Sangue; os mais !amoscs,
porém, são os fundados
por Sto. Afonso 1\faria de
Liguor!, conhecidos no
Brasil como «F!edentoris
tas» e célebres pelas missões que pregam.
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fti':FORIIA movimento
religioso e polltico iniciado por Martinho Lutero.
no séc. XVI, na Alemanha. de protesto contra a
concessão de indulgências: queimou em Wittemberg a bula de excomunhão. zombando da
autoridade papal;
era
frade da Ordem de Sto.
Agostinho e traduziu a
Bíblia para o alemão; ao
final de sua vida, casado
com uma freira. quando
olhava para o céu dizia
melancólico não 2er lugar
para êles: conta-se também que pensava ver, às
vêzes, o demônio e atirava o tinteiro na cabeça
de Belzebú; viveu entre
1483 e 1546: diz-se Reormlsta8 ou Protf'st&nteo
os se~idores da seita da
reforma.
(lat.
re&eneratione
mudar)
- ato ou efeito de regenerar-se. I. é., reformar
os costumes, corrigir-se
moralmente, ter nova vida
espiritual.

JU:GE.SI-:RA{:ÃO

REGBA -

r?gua,

=

(lat. rerula :::r
linha de panta,
~

lei) - estatutOl! ou relUlamento dllll Ordens Religiosas, Institutos Pioa,
Monastérioi!l e associações,
calcadas
nos preceitos
evangélicos.
011 ReligiosO-'! que fazem votos
em alguma Ordem: estio
obrigados à clausura papal e Isentos da jurisdição episcopal, exceto nas
Casas expressamente citadas no Código de Direito
Canônico (ciln. 615). (V.
Reli&loaoe).

REGULARES -

REINO (de Deus) - expressão que no A. T. indica, em sentido geral.
todo o universo, por
Deus criado; tando no
.A. T. como no N. T. aparece também com o sentido da Urilio com Deus
pelo estado de graça e
o Gôso de Deus pela visão beatifica; significa
ainda a Igreja;
- denominação geral de 4 livros da lillblla.
sôbre a história da realeza e monarquia judáica: os dois primeiros,

R~:IS
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também
chamados
de
Samuel, cont~m a eetruturacll.o do reinado, deatacando-llfl u flf:urae do
mesmo Samuel, de Saul
e de Davi, com a aérle
de incidentes que OB envolveram; nos demais é
contada a história de Salomll.o, com o apogeu e a
derrocada de seu govêrno, até a divido de Israel; é tradlclo atribuilas a autoria de .reremlas.

BELIGUO - (lat. l'flll&'lone, de :relf&'io
religar)
- prestaclo de culto Interior e exterior a Deus,
devido A sua Infinita excelência e supremo domlnlo, fazendo, portanto, a
re-llgaclo, unllo, entre o
Criador e a criatura,
unllo esta quebrada com
o pecado original; h! a
rellg!Ao B&t1lnl, que eempre exlatlu e existe em
todOB os povoe e oa faz
todOB OS JIOVOil e OI faz
o mal, entre o bom e o
mau; jâ a rellg!Ao Mvelada é a que nol! chega
atravê11 da fala de Deus
ao povo escolhido, (BIblla) e pela Tradl~o.

=

RELIGIOSOS - os que !e
obrigam, voluntàrlamente,
a seguir a vida monâstl. ca ou conventual, obser\"ando al! RegriiB da Ordem que abraçou; o tratamento é Frei (quer l!ejam sacerdotes ou lrmios
leigos) e }' r~ira, bem
como Dom para a11 monásticas;
diz-se ainda
Frade, em muitos casos.
(V. Professo, Proflslin
Relil'iosa, Convento e Re!l'ras).
ltELIQUIAS - despojos de
santos ou bemaventura·
dos, sendo Primáriaa ou
Insignes (111! partes do
corpo, especialmente a
que 110freu o martirlo) e
Secundárias ou p,.qoPnas
(os objetoa e uso, como
vestee etc.); o Santo Lenho, embora sendo pequena no tamanho, é JJempre considerada Inelcna
Por ser parte da cruz de
Cristo.
BEMISSAO - (lat. rHDIIsiolle
perdlo - ato ou
efeito de remir, perdoar,
resgatar; verdade de fé
(dogma) in~erido, inclu~lve,
no Sfmbolo do~
Apóstolos <Credo).

=
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REPOSITOBIO - nicho à
beira das estradas para
ali descansar o Ssmo.
Sacramento, em dia de
procissão.

RESCRITO
(lat. res.
criptu = resposta) norma que o Papa dá. em
resposta à pergunta de
alguém ou de uma diocese,
só obrigando a
quem pergunta.

RESPEITO <Humano)
submissão ou temor da
opinião, do julgamento do
público pelas convicçõe~
religiosas, pela prática da
religião e testemunho de
Cristo: covardia e fraqueza na prática do culto
externo.

· RESPONSóRIO - (do lat.
responsu
respostas) réplica. \"ersículos que ~e
rezam ou cantam alter.nadamente
entre
dois
côros, ou côro e povo:
empregado na liturgia da
Missa: responso se diz
da oração a Sto. Antônio
para que apareçam as
coisas perdidas.

=

R:tQUIEl\1 (lat. réqui·
em
descanso; lit.) par·
te do oflci 0 fúnebre que
começa por esta palavra:
Missa de defunto que se
celebra no 3.•, 7.• e 30. 0
dia e dias de anl\•ersá·
rio da morte.

=

RESSURREIÇAO
(!at.
ressurretlone
reaparecer depois de morto, re·
viver) - vitória de Cristo
sôbre a morte por suas
próprias fôrças e poder,
conforme fôra predito pe·
los Profetas e por ll:Ie
mesmo; fundamento da
Fé na sua doutrina, pois
proYOU que era o verda·
deiro Messia-s; contrària·
mente tudo teria ruldo
por terra; - Ressurrel·
ção da carne; verdade dE
fé em que professamos
crer no retôrno à vida
dos corpos, I. é., a união
da alma novamente ao
corpo, no fim do mundo
para participar do pré·
mio ou do castigo eter·
nos, após o Juizo Final.

=

RESPLENDOR
(lat.
resplendore) - coroa lu·
minosa, auréola, glória
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celeste, lugar ou estado
dos santos; circulo de luz
em volta da cabeça das
pessoas divinas e dos santos ou seus símbolos,
como p. ex. o leão de S.
Marcos; a arte adotou
para significar supremacia (Deus) e glória celeste (Nossa Senhora, anjos, santos e mártires).

BESTRIÇAO (Mental)
lat. restrictione - reserva do pensamento pelo
qual as palavras que se
pronunciam são restringidas a um sentido que
não é o natural ou o verdadeiro; não é a l1Ientira
que constitui expressão
contrária àquilo que se
pensa.

RETIRO (Espiritual)
prática religiosa de reforma da vida interior
introduzida por Sto. Inácio. (V. Exerciclos Espirituais).

BEV:ELAÇAO (Divina)
as Verdades da religião
feita por Deus ao povo
eleito através dos Profe-

tas no A. T. e o que nos
ensinou Cristo no N. T.

BEVEBENDlSSil\10 (a) superlativo de reverendo,
sendo o titulo ou tratamento dos dignitários e
eclesiásticos e religiosos ;
aos pastôres protestantes é
costume chamá-los apenas de Reverendo.

REZA - ato ou efeito de
rezar. (V. Ora~ão).

=

RITO - (lat. ritns
modo, costume) - conjunto
de formas (palavras, gestos e !ingua) que constitui um ato particular
do culto litúrgico, i. é.,
cerimônias e atitudes diversas que se usam no
desempenho das funções
sagradas; pode ser de
instituição divina e entii.o
chama-se essencial porque constitui a essência
mesma do sacrifício e dos
sacramentos, ou pode ser
de instituição eclesiástica, quando denomina-se
acidental, pois tem cGmo
finalidade desenvolver e
aclarar os ritos es.senci ..
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ais; muitas vêze.s é empregado como sinônimo
de Liturgia; costuma-se
dizer : doutrina é o que
se crê - liturgia é o •1ue
ae oferece e rito é como
se faz.
RITUAL - (de Rito) - o
livro que indica os rito!,
i. é., as rubricas, as formas de se observar, na
prática, 08 ritos. (V. Uubrica).

ROGAÇõES (lat. ro~a
tiones
súplicas) - preces públicas, espécie de
ladainhas ou procissões
para pedir chuva, a fim
de que haja boas colheitas
ou outras necessidades;
dura\'am os 3 dias antes
da Ascensão.

=

ROMANO - (Pontífice)
um dos muitos títulos
que se dá ao Papa, sucessor de S. Pedro e Vigário de Criõto na terra,
por ter sede pontificai
em Roma.

RO:\IANOS - em geral o~
habitantes da cidade do
Roma; no N. T. é a in-

dicu•;ão da mais didática
das Epístolas, escrita por
S. Paulo, e uma das sínteses mais completas da
essência do cristianismo.
ROSARIO - (lnt. rosaríu)
dc,·oção composta de
150 Ave-Marias divididas
<~m 15 dezenas precedidas
de 1 Pai-Nosso e a meditação de um Mistério da
vida de Cristo e de Nossa Senhora; os elementos
nu\teriais, i. é., as contas remontam à mais recuada antig·uidade e aparecem mesmo entre os
povos pagãos; os padres
usavam-nas no deserto,
como também cordão com
nós; no séc. XII as contas passaram a enumerar
as A\·e-l'vlarias, estabelecendo -se o seu número
em 50, 100 ou 150, certamente por Influência do
Saltério que conttim 150
Salmos: muito concorreu
S. Dom ingos para a propagação dessa devoção, ('I
que lhe valeu uma das
aparições da Ssma. Virgem; dá-se também o
nome de Rosário à têrça
parte do mesmo cujo uorne exato é Têr~o. (V.
Têrco).
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rita em rubricas de
religiosos.

o me~rno que
batina. !V. Batina).

ROt:Pt:TA -

R[ BRICA -

Iinu~

(heb. = «beleza>
ou camiga>) - titulo de
um dos li\'ros do A. T.,
que apresenta os antepas2ados de Davi, sendo a figura central Rute, a moabita, mãe de Obed e bisaYÓ de Da\'i; seu casamento com Boaz simboliza a
união dos judeus e gentius na Igreja rle Cristo .

(lat. rnbrica

Kl'TE -

= tinta \'errnelha; lit.) prescrições e norma~ que
regulam a celebração doi
ritos litúrgicos, escritas,
primitit"amente, a Yermelho (rubro), daí nascendo
a etmologia da palnra;
robrid~ta : a pessoa pe-

•
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•

IA.BADO (heb. xabbath
descanso, cessação) era o dia consagrado · a
Javé, instítui~llo muito
antiga em Israel, sendo
de preceito; com a ressurreição de Cr.il;to - qu11
11e deu num domingo paesou êste dia a ser, por
isso, o dln do Senhor, e
não mais o sábado; diz-se
Sábado Santo ao que antecede a Vlgllia da Pá~
coa; nos primeiros séculos do cristianismo se
realizavam com grandes
cerimônias o batismo dos
catecúmenos; com a liturgia. da Semana Santa reformada o Sábado Santo
é o dia em que até à noite, a não ser a recitação
ou Canto do Oficio, não
há. qualquer cerimônia; à
noite procede-se à bênção
do Fo~o. do Círio Pascal,
da pia e da áo.;ua batl•mals, antes da Missa de
Aleluia.

=

SABAOTH
(heb. xabhaot = Senhor dos exércitos; llt.) expre5são
que signitica que Deus é
o possuidor de tudo o
qu.e há no mundo; citada
por !salas ao dizer que
os seraflns assim clamavam um para o outro; na
Missa foi Inserido após o
Prctádo como aclamaçllo
de Louvor dos anjos (Sanrtus) juntamente com a
dos homens
(Hosana) ;
desde 1922 a Sag. Cong.
dos Ritos obrigou o toque
da campainha nesse momento com o fim de
atrair a atenção dos freis
para a Consagraçllo, Iminente; marcnr a alegria;
manifestar a fé na próxima presença de Cristo
e simbolizar a união com
os coros angélicos.

=

SABAT (heb. xa.bb&t
descanso) - nome do descanso religioso que, conforme a lei de Mol1é&.

-178-

http://www.obrascatolicas.com/

os judeus deviam observar no sétimo dia da semana.

SABATINA - (lat. sabbatn) = oração que se faz
especialmente no sábado;
em alguns seminários, revisão da matéria dada.

8ABEDORIA - um dos livros do A. T., de fundo
poético, tendo por finalidade apresentar aos judeus a perfeição da fé e
de vida que nos dá a Sabedoria em posição aos
principias e costumes do
saber puramente humanos, portanto, sabedoria
no sentido de justiça,
bom senso, temor a Deus.
SACERDOTE (lat. ~a·
cerdos, talvez de aa.cer =
sacro + dó 8 = prenda)
-no A. T., antes da Lei,
era o cabeça de cada familia; depois designou o.s
homens escolhidos que se
ocupavam das cerimônias
do culto; mediadores entre Deus e os homens, e
de modo especial, rerevestidos do poder de
sacrificar,
consagrar e

abençoar; tais funções no
N. T. foram reve!tldaa de
maior dignidade porque
Cristo fêz do sacerdócio
um sacramento, com uma
consagração mais elevada
e definitiva; Cristo mesmo é o Modêlo por excelência do Sacerdote da
Nova Al!ança; diz-se atualmente sacerdote do clérigo que recebeu o presbiterato. (V. Padre).

SACRAl\IENTAL- são coisas ou ações que após um
rito institu!do pela. Igreja para o bem, especialmente
espiritual,
dos
fiéis, obtém de Deus favores e graças como p.
ex.. o perdão dos pecados
veniais (o Confiteor, na
Missa), a. preservação de
males temporais (Agnu3
Dei), o afastnmento do
demônio (bênção, água
benta, exorcismo etc.) são
úteis, embora não necessários, operando pela virtude da Igreja e pela fé
esclarecida dos fiéis; não
confundir com superstições e magiu.
diz-! e
do pão e do vinho após

I!IACRAMElNT ADO -
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llS palavras milagrosas da
Consagração, transformados no Corpo e Sangue
Cristo; a hóstia consagrada; a Eucaristia (receber a Jesus Sacramentado, i. é., receber a Comunhão).
SACRAMENTARIO - lit.J
- livro que continha a
coleção dos textos de que
se servia o Papa para n
Mi.'lsa : Coletas, CAnon
Eucarfstico, bem como o
ritual de administração
dos
sacramentos;
era
ce>mpletado pelo LePionãrio, EvangeUário e Antifonbio e por isso usatln
antes da h1trodução do
missal. (V. llissal).

SACRAMENTINOS - Congregação Religiosa fundada por S. Pedro Jul!ão
Eymard (
4-2-1811 t 16-1868)
Inicialmente
com o nome da Padres
Adoradores, pois se dedicam a propagar a devoção a .Jesus Sacramentado com a Obra da Ado·
raç!o Perpétua, geralm~nte diurna para. as senhoras e crianças e noturna para homens.

*

SACRA1UENTO - (lat. 6&cramentu; teol.) - sinal
sensível, instituído por
Cristo (são 7) e cuja administração pertence à
Igreja, . o qual não sómente
simbolisa,
mas
também produz graça interna, desde que quem
o receba esteja em condições para a validade
e digna recepção; cilos :
Batismo,
Confirmação (ou Crisma), Eucaristia (ou Comunhão).
Penitência (ou Confissão).
Extrema-Unção (agora sacramento dos Enfermos),
Ordem e Matrimônio.

SACRARIO (lat. sacrariu) pequeno armãrio
colocado ou embutido no
altar, onde se guardam
as
particulas sagradas
(Ssma.
Eucaristia);
é
apontado por uma luzinha
,·ermelha. (V. Limpada
du Sacrário e Tabernál'.uio).

SACRAS - (lat. sacra; lit.)
- três quadros que eram
colocados sObre o altar,
não oversus populum», contendo as seguintes oracões : o do meio o Gló-
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ria, Cr.,do, Ofertório, Con'"l:"rn~i.u e as três ora~ ões da Comunhão; o da
direita : bên~io da. água.
e o Salmo 25 (Lavado);
o da esquerda trazia o
inicio do Evangelho de
São João abolido com a
nova liturgia da Missa) ; •
o uso das Sacras datava do séc. XVI (a do
meio) e do séc. XVII (as
dos lados); serviam para
auxiliar a memória do
celebrante,
mas
agora
com as reformas litúrgicas,
perderam pràticamente a sua utilidade.

SACRIFICIO (lat. sacrUJD
sagrado
factum
fato; teol. lit.) oferta de coisa sensível
com a sua destruição,
quer parcial ou total,
quer seja flsica (quando
entiio é tllmbém holoeausto, I. é., a queima da vitima) quer seja mística
(como acontece com a libação e efusão de vinho
ou água) efetuaria por
ministro legitimo (sacerdote) e feita somente a
Deus, reconhecendo-Lhe o
supremo domínio sôbre
tôdaa as coisas; são necessários três requisitos

=
=

+
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essenctats : Sacerdote, Vitima e Imola!:io; no À. T.
havia 4 e1pécles de sacrlf!cios :
a) Latrêutico ou holoco.usto :
reconhecimento
do soberano dominlo de
Deus;
b) louvor : simples agradecimento;
c) padl!co : pedir beneficios ou dar graças;
d) expiat6rlo : remissAo
dos pecados e expiação
das culpas.
No N. T. e littlrgtcamente, a 'OI Uma Cela (1. • Missa) que se renova na Missa (na Consagração, quando,
separadamente,
o
pão (transformando-se no
Corpo) e o vinho (transformando-se no Sangue)
pelas palavras de Cristo
repetidas pelo celebrante :
ISTO ~ O l\IEU CORPO. . . t:STE ~ O JllEU
SANGUE perpetua o Sacrifício de Deus Filho a
Deus Pai, pelos homens;
por extensão, tôda a
Missa.
SACRIL"tGIO (lat. u.crileclu)
profanação
das coisas santas ou !!!lgradas;
diz-se também
da violação ou mau trato
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lugares, pessoas ou coiconsagradas a Deus;
sacríl.ego é o que comete
sacrilégio.

ao~

~as

SACRISTAO (lit.) o
encarregado do trato de
uma igreja, e, especialmente, da sacristia, paramentos e objetos litúrgico~; serventuário do pároco ou Capelão.

principais seitas em que
aparece dividido o judalsmo, oposta a dos fariseus;
constitu!da
pela
classe rica, parece que
surgiu com Sadoc; Sumo
Sacerdote ao tempo do
rei Salomão; negavam a
imortalidade da alma e
inclinavam a maior liberalidade com os pagãos.

~AGRAÇAO

SACRISTIA - casa ou sala
anexa à igreja onde são
- guardados os objetos do
culto, os paramentos, bem
como o lugar de paramentacão dos sacerdotes.

SACRO - (lat. saern = sagrado) - relativo aos· rit"" ou do culto reli~:"ioso,
como P. ex. orador &aci'O;
canto saero, Via-Sacra etc.

SACROSANTO - (!at. sacrosanctu) - o que é sagrado e santo; sacratis~imo, profundamente ve.· nerável.
SADUCEUS - (heb. ledholdm = justo) - uma das

(lat. sacutione; lit.)
bênção
constitutiva com o emprêgo dos Santos óleos;
solenidade litúrgica de
conferir a dignidade da
plenitude do sacerdócio
(Bispo) a um presbltero
após eleito; diz-se sagrante, do Bispo designado
para presidir a cerimônia
que é feita na Missa. (V.
Concelebração).

SAGRADO - (!at. saeratu)
- o que foi consagrado,
separado para Deu~. ao
serviço da Igreja e da
Religião, como P. ex .•
Bispo eleito e sagrado;
tratamento de veneração
e respeito religioso às
coisas divinas e santas
como p. ex. sagrado Co-
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racão ae Jesus, Sacudu
Escrituras etc.
(lat. sale; lit.) elemento tua do na lltu rgla; benzido é misturado
com a água simbolizando
a lncorruptlbllldade; na
cerimônia do batismo é
pôsto na lln~a do batiundo, como s!mbo.lo de
sabedoria e de alimento
c11leste.

!AL -

I.A.LESIANO
membro
da Ordem fundada por
D. BOsco (Padres de
S. Francisco de Sà.!es) '
especialistas no ensino
de prof!.s.sões a crianÇas
abandonada. e pobres.
t!U.LMOi - (lat. psalmo e
r;r. psalm6o = ária cantada no saltério; lit.) conjunto de lóO preces divididas em 5 livros do
A. 'l.'., dando a conhecer
a alma rellglosa dos jude~;
encerram também
algumas profecias sôbre o
Messias e a sua Igreja;
notll.vels pela beleza poética e pela simplicidade;
classificam-se em eucaristicos, elegiacos, didll.ticos, históricos e proféticos ou messiânicos; autores : Davi (73), Moisés

Salomão (2) e Asat
sendo que os restantes 34 são anOnlmoa; na
liturgia · formam a oraç&o
oficial da Igreja (Oficio
Divino) e constituem a
ba!e de diversas oraçõas
e partes da Missa (Introito, Antlfonas do Ofertório e Comunhll.o, Gradual,
Aleluia etc.; modernamente, com as reformas
estilo sendo multo cantados.
(l),
(12),

SALOMAO - (heb. cmulto
pacifico») - o 3. • rei de
· Israel, segundo filho de
Davi e Betsabá, reinou
40 unos; célebre pela sua
sabedoria e por ser o edlficador do Templo, e nil.o
menos pela profundidade
dos livros que deixou :
2 Salmo!!, o Livro da Sabedoria e o CAntico doa
Cânticos; no fim da vida,
vencido pelo luxo e pelo
fàusto com que adornara
a própria cOrte, foi castigado por Deus, através
das perseguições do filho
Absalão e com a dlvlsf.o
do reino de Israel.
SALOli-e cifica»)

(heb. = cpapelo menoa
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cltw~ com êste nome : a
mulher de Zebedeu, citadu por S. Marcos e a fil.ha de Herodladee, a muI her de Heródes, o tetra rca, que pediu num prato
a cabeça de S. João Batlet&,
sendo
satisfeita
após ter dan~ado.

!!ALVACAO - (no heb. e
no gr, = libertlltio, &11&11ran~a. preservatio, c11ra)
-- todos os atos e processos da redenção que Cristo trouxe ao gênero humano, livrando-o da oondenação eterna pelo pecado de Adll.o e Eva.

SALVADOR o mesmo
que Cristo. (V, .Jesu e
CrlBto).
SAMARITANO - habitante ou natural de Samaria
(heb.
cMo11te de atalaia»), uma das provinciae da Palestina; como
foi colonizada pelos pagilos os samaritanos eram
muito desprezados pelo"
judeus; como que querendo reabilitar o conceito dêles, Cristo projetou
. duas flLr;Uras : o bom sa-

=

muit:mo e a samaritana:
hoje o t~rmo significa
caridoso, bom, presta ti m.
SAMUEL - (heb. = «OUvido de Deus») - o H.•
e último juiz de Israel;
proclamou a Saul rei de
todo o povo, a fim de
reunir pela unilo à fôrça
neeeesl\ria para repelir os
filisteus.
SANGUE (Batismo de) -- o
martirlo sofrido em defesa da Fé, para dar testemunho de Cl'isto, ml'smo
antes do batismo de áLr;Ua.
apaga todos os pecado1.
SANGUINHO (de sangue, porque toca no Sangue de Cristo; lit.)
também
chamado
Pariflcatório, é um pano
pequeno duas vêzes dobrado ao
longo com
qual
o celebrante,
o
na lllssa, enxuga o clilice, os Iliblos e os dedos;
vem do costume
que tinham os monges tlt'
Cluny que purificavam o
cálice com toalha dependurada junto ao altar, ao
lado da Eplstola; só pode
ser lavado depois que. um
sa.cerdute,
diácono
ou
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subJi:kono tenha da<lo a
primeira la\·agem.

SANS,\0 - um dos juíze~
de Israel e certamente o
mais conhecido, célebre
pela sua estatura e fôrça
prodigiosa e pelo combate
duro
que
empreendeu
contra Ol! filisteus, nos
primeiro& anos dos hebreus na terra da Promissll.o, usando apenas
uma queixada de burro;
tal entregue aos seus Inimigos por traição de sua
mulher, Dalila, que lhe
cortou os cabelos, sede de
sua fôrça; livrando-se, ao
recuperar o antigo vigor,
derrubou as colunas do
templo de Dagon, sepultando-se com os filisteus
sob os escombros.

!!AXTA S~ entende-se
em sentido largo o Papa,
as Congregações Romanas, os Tribunais e Oficio.~. pelas quais o Romano Pontifice costuma tratar os negócios da Igreja.

SANTIDADE (Sua) - título e tratamento do rapa
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pelo que representa: Cristo na terra.

SANTIFICAÇAO - ato ou
efeito de santificar-se, i.
é., estar na graça de
Deus, sem pecado mortal.

SANTIFICADO - o que s~
tornou santo; diz-se dos
dias de preceito ou santo
de guarda.

SANTINHO diminutivo
de santo por ser a reprodução de Imagens sagradas, esculpidas ou pintadas (impressa) em formato pequeno policrômicas ou não, para distribuição como lembrança.

SANTtSSilUO (lat. &aRtissimu) - a Hó~tia Consagrada; o sacramento da
Eucaristia; costuma vir
seguido d11. expres~ão Sacramento.

SANTO (lat. sanctu) o que e»tâ na graça de
Deus ou estado de g-raça,
I. é., sem pecado a-ran;
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todos que estão na visão
beatifica de Deus e purificando-se no Purgatório; os canonizados pela
Igreja após rigoroso processo (V. Canonua~ão);
diz-se ainda das pessoas
bondosas, simples, sinceras. caridosas por serem
virtudes que levam à sautidade;
dizemos Santo
Fadre, em se tratando do
Papa, devido a sua elevada dignidade de Vig~rio
de Cristo.

SANTORAL - (lit.) - ciclo do Ano Litürgico ou
Eclesiástico que encerra
as festas dos santos, os
~amigos de Deus~. periférico ao ciclo temporal,
compreendendo as festas
de Nossa Senhora, dos
Apóstolos, dos Evangelistas, dos Mártires, dos Sumos Ponti!ices, dos Doutores da Igreja, dos Confessores, das Virgens e
das Viúvaa; diz-se também do livro que contém
os hinos santos; hagiológio.
SANTõiUO - (!at. sanctorum) - dos santos; l!t.)

- o lugar que medeia entre a mesa da comunhão
e o altar designado em
latim santo sa.netorum i.
~ . . o lugar do «Santo dos
santos~, Cristo; sem pe;·m!ssão especial mulher
n1l.o pode pisar, nQm homem que não esteja exercendo função litúrgica,
como p. ex. Comendador,
Leitor etc.

SANTUARIO - era a parte lnfirior do tabernAcu lo dos judeus; no A. T.
o lugar mais sagrado do
Templo de Jerusalém onde e.stava a Arca da Alianca; ali sõmente entrava o Sumo Sacerdote;
atualmente se diz de uma
igreja Célebre pelas peregl'inações ou Importância
religiosa.

=

SARA - (heb.
«princesa~) o nome da mulher
de AbraAo, que era muito
formosa, porém estéril;
Abraão fê-la passar por
sua irmã junto ao Faraó
do Egito, a fim de ganhar-lhe as simpatias,
mas foi repreendido por
DIIUS.
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S.\RÇA (Ar. xarak =
planta espinhosa)
a
planta ardente na qual
Moisés viu Deus no monte Horeb, que em meio
às chamas não 3e con~u
nlia, nem a sarça; con1
com êste acontecimento
começa a libertação do
povo de Israel do fogo da
escravidão, no Egito.
SATANAS - (heb. Satan
adversário) - nome dado
no querubim que se revoltou contra Deus, por
orgulho; expressã.o usada
por Cristo com referência
ao demônio que queria
que ll:le o adorasse, prometendo-lhe do alto de
um edifício tôdns as riquezas e prazeres; Cristo
deixou que êle o tentasse e depois o precipitou
no abismo. (V. Diabo,
Demônio e Lucifer).

SAUDAC.\0 (Angélica)
nome que tnmhém se dá
a oracã.o Ave Uaria, cujo
Inicio sã.o as palavras de
saudacã.o do arcanjo a
Ssma. Virgem.

SAUL - (heb. = «perguntado por») o 1. • rei
de Israel, consagrado pelo

profeta Samuel; ficou célebre entre seu povo por
ter combatido contra os
filisteus e por ter perseguido. por inveja a seu
sucessor, Davi, que tendo
morto o gigante filisteu
Golias, tornou-se famoso
entre os seus.
SAULO (heb. = cpedido») - o nome judaico de
Paulo, trocado por Deus
na estrada de Damasco,
quando interpelado pela
voz divina, caiu do cavalo e de perseguidor dos
que seguiam a Cristo,
tornou-se Apóstolo.

SCHOLA CANTOBUJ\I
(lat. = escola ou grupo
de cantores; lit.) - desde
o séc. IV, o grupo encarregado dos cânticos litúrgicos, sejam clérigos ou
leigos.

Sf: (Igreja da) - o mesmo q~e Catedral, porque
nela se acha a sede (trono) do Bispo; diz-se Sé
«Apostólica» quando se
quer referir a Santa Sé;
Sé Vacante se diz do período entre o falecimento
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de um Papa e a coroação
d~ outro.
SECRETA - (lit.) - oração variável que o celebrante, na Missa, reza
sôbre a! oferendas; o hábito de recitá-la em voz
baixa em território franco, adveio, sem dúvida, o
nome secreta, do verbo
secernere; restabelecendo
o costume d0<1 primeiros
cristãos, as reformas litúrgicu propostas pelo
Vaticano l i fizeram-na
aer recitada em voz alta
em vernáculo.
SECULARIZAÇÃO - ato ou
efeito de liecula.rlzar, i.é.,
restituir ao século, à vida
leiga, tanto as pe~soa~
como as coisas, que pertenciam à vida eclesiástica ou religiosa; P. ex ..
secularizar um convento :
sujeitd-lo à lei comum, 1i
lei civil. Dispen!ar de voto~ monásticos ou dos explícitos ou implícitos os
cléri!I"OS; o reli&ioso da
Ordem ou da Congregação a que pertencia; diz-se também da. licença esvecialissima que o Papa
concede em· certas circunstlncias a sacerdotes,

revertentlo-os à vida civil, vodendo até casar-se.
SEDE eclesiàJ!ticamente
o mesmo que Sé ou Diocese,
dizendo-se
plena
quando está ocupada pelo
prelado e Tacante quando se aguarda a eleição
e posse do Bispo.

SEDIA GESTATóRIA
pequeno trono (cadeira)
móvel no qual é levado o
Papa, sôbre os ombros,
nas solenes entradas na
Basilica de S. Pedro, no
Vaticano.

(heb. = «nome célebre») - nome do primeiro filho de Noé.

smu -

SJ<,:IIANA SANTA - os 7
dias que precedem a festa da Ressurreição (Páscoa), destacando o chamado Tríduo Sagrado :
(5.• e 6.•-Feiras Santas e
o Sábado Santo); remonta aos vrim6rdio3 do cristianismo essa celebração:
sendo que no tempo dos
Apóstolos somente a sexta e o sábado recebiam
maiores aten~ões p o i s
eram os dois dias que na
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expressAo de S. Jollo Batista, aplicada por Tertuliano : co Espôso fôra tirado»; mais tarde acrescentou-se a 5.•-feira; nes~a semana observava-se o
jejum rigoroso, longW! vigília!, faziam-se leituras,
cantos, homilias e ora<;ões; no tempo do Papa
Leão I eram dias litúrgicos a 4.• e 5.•-feira e
com o Papa Hilário foi
que se começou a celebrar a Missa na 2.• e 3. •!eira; jamais, porém, se
admitiu na 6.•-feira e
no sábado; tôdas as festas que coincidem com a
Semana Santa ou são
transferidas ou omitida~
ou ainda (nos 3 primeiro~
dias) apenas comemoradas. (V. Endoenças),

Sr·:~IINARIO

estabelecimento de educação e ensino dos que têm vocação
eclesiástica c cuja direção
espiritual e temporal compete ao Bispo; seminarista se diz de quem vive no
seminário, com o fito de
tornar-se sacerdote.

SENSUALIDADJ<} qualidade do que é sensual,

voluptuoso, lascivo, lúiJrl·
co, vivendo apenas para
satisfazer os stntidos, fo·
ra das leis divinas.

SEPTUAGf;SIIIIA (lit.)
- o terceiro domingo an·
tes do primeiro da Qua·
resma, i. é., 70 dias autes da Páscoa, inicio do
prazo para a desobriga.
(V. Dcsobrign).

St}l'ULCRO (lat. s .. pulcru = ttimulo) - geral·
mente uma espécie de ca·
Yerna, lavrada na face de
uma rocha; assim foi o
de Cristo.

St;PULTURA (lat. sepultura = cova) - bu·
• raco cavado no solo pa•
ra receber o cadá>-er; diz.
se &epaltnra eclesiástica,
quando o enterramento é
feito numa Igreja (Cripo
ta).
SEQCJf:NCIA
(lat. st>o
quentl&
continuação,
prosseguimento; lit.)
trecho lírico em verso~ ri·
mados que se reza na
Missa entre a Epistola e

=
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o Evangelho; faz parte
dos cânticos ditos responl'!oriais ou interlecionais;
na primitiva Igreja tinham o fito de descansar
das leituras; com o temPo foram ee reduzindo e
hoje eão pequenas leituras que, com as reformas
litúrgicas, podem ser lidos pelos fiéis.

SERAFICO - (de serafins)
diz-se geralmente de
S. Francisco de Acsis devido a sua vida angelical, i. é., pobre, simples,
santa, de profunda visão
de Cristo; Ordem Seráfica refere-se a Ordem dos
Franciscanos.

SERAFDI (heb. serã-.
phim
o que queima;
purifica pelo fogo) - anjo de primeira grandeza;
referido por IsaJas : •.. os
serafins estavam por elm:> d" trono; (no qu~l
estan1 sentado o Senhor)
~.ada um
dêles tinha 6
r.sas; com duas cobriam
a sua face, e com duas
cobrio.m os ph, e com
duas voavam. E clamanlm um para o outro ... •

=

(6, 1/3). (V. AnJo e Querubim).

SER:IIAO (!at. sermone
= discurso, explicação) explanação doutrinária sõ.
bre qualquer ponto de religião ou vida dos santos
(sendo especialmente sõbre determinado santo,
passa a chamar-se pane~;,·ico);
o sermão difere
da homtlía por ser esta
uma breve e adequada explicação li&'ada a um dos
textos da liturgia do dia
com relação à nossa vida
espiritual e apostólica:
já
o sermão constitui
mesmo uma espécie de
aula e, às vêzes, verdadeiras peças literárias, como
p. ex., os sennões do célebre Pe. AntOnio Vieira.
SERPENTE (lat. serpente
rastejante)
forma sob a qual o demOJ!io tentou Eva no Paralso fazendo-a pecar, desobedecendo a Deus; por
ser um animal vil, traiçoeiro, asqueroso costuma simbolizar o pecado;
Eob os pés da Ssma. Virgem representa a 'fitórla

=
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da 11egunda Eva, que justamente por obediência o Flat - trouxe ao mundo o S~tlvador.

8ETENARIO (lat. septenariu
que tem 7) devoção religiosa em honra das 7 Dores de Nossa
Senhora : 1. • ao ouvir a
profecia de Simeão; 2. •
quando teve que fugir
para o Egito a fim de escapar à s~tnha de Heródes; 3.• a perda do znenino Jesus no Templo; 4.•
encontra Cristo subindo o
Calvário; 5.• ao ver pregar Jesus na cruz; 6.• vêlO descido morto e depositado em seus braços; 7.•
quando encerraram Cristo
no sepúlcro.

=

SETENTA - (Versão dos)
denominação dada a
tradução grega do A. T.,
pois todos os livros forDm escritos em heb. (exceto os da Sabedoria e 2.•
dos ll!acabeus que e foram em grego); é também denominada Alexandrina (por ter sido feita
em Alexandria) ; pela sua
antlgüidde e autoridade,

destaca-se como sendo a
mais célebre; feita por 72
judeus do Egito por ordem de Ptolomeu Flladelfo (283/282 antes de Cristo), foi usada pelos escritores do N.T., adotada
pela Igreja primitiva e
diversos santos Padres
dos prlmelro11 s~culos con_
slderam-na inspirada.

BE'TH - (heb. = <apontado») - nome do terceiro
filho de Adão e ETa, que
ficou no lugar de Abel,
m orto por Caim.

SEXTA-FEIRA SANTA o segundo dln do c.hamado
«Tríduo Sagrado•: é a comemoração da morte de
Cristo; não há a celebração da Missa, mas apenas
um ato durante o qual.
segundo as reformas da
Liturgia da Semana Santa, os fiéis comungam as
particulas consagradas no
dia anterior; nes~e dia há
também a Adoração da
Cruz, quando o aelebrante e os ministros, descalços, se prostam 3 vêze!
ante a cruz, reclinada sObre uma almofada; convém que o povo tamb'm
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tome parte nesta cerimônia (V. Adora~io da
Cruz) ; em algumas igrejas, após estas cerimônias, procede-se até à noitinha o Beijo do Senhor
Morto (imagem de Cristo
morto, colocada num esquife), terminando com a
procissão da mesma Imagem, a de Noesa Senhora
e instrumentos da Paixão.

=

SUO - (heb.
celevado»)
uma das colinas de Jerusal~m
que, às vêzes, 6
tomada para significar tôda a cidade; dizia-se também do castelo ou residência real.

SICLO - (heb. sbekel) designa tanto uma medida de capacidade dos hcbrcus, como uma moe<la
de prata; era para uso
no Templo, como p. ex ..
resgatar os primogênitos
que deviam ser consagrados a Deus.
SIGILO (Sacramental)
obrigação de absoluto segrêdo, sob pecado grave
e excomunhão, que o con!es•or tem de tudo <tue

ouviu na Confissão sacraIuental; até a data de hoje não se tem conhecimento de qualquer transgressão e inúmeros são o•
casos de martírio por 11ão
se revelar segredos de
confissão.

~;ILABO

- (gr. s~·Ilaboa ""
indice)
súmula das
doutrinas condenadas pcla Igreja; coleção de 80
proposições contendo os
principais erros modernos
condenados
pelo
Papa
Pio IX e publicada a 8 de
dezembro de 1864.

Sll\L\0 PEDRO - (heb. =
"ouvido com aceitação")
- o nome todo do Apóstolo S. Pedro (V. rcdru).
Sl.l\IDOLISJ\10 - (gr. Hymballein = figurar, comparar; lit.) ligação de imagens, ações ou objetos a
um sentido diverso do de
sua natureza ou do aeu
destino prático, como p.
ex., âncora simbolizando a
c~peran~a, coracão e amor,
ramo de oliveira ou bomba, a paz; o simbolismo,
pois, quer traduzir em
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form:t algo de eSI>iritunl;
not!lxcl é o seu papel na
liturgia que está repleta
de simbolismos, quer nos
g-estos, atitudes, paramentos, objetos, côres etc.;
nos sécs. XII e XIII
grandes autoridades se
deram ao estutlo dessa
CJencia, destacando-se o
Bispo de Mende (sul da
França), Durandus, cuja
obra cRationale» difundiu-se universalmente.
SniBOLO - Cgr. symbolou
= figuração; lit.) - sinal
externo, seja ação ou objeto, que exprime uma
idéia ou fato religioso,
que o s in al está em certa
relatão natural ou convencional; sinais particulares que os p;·imelros
cristãos usavam para se
reconhecer (espécie de senha) ; muito usado na liturgia, especialmente na
l\Iissa; símbolo dos Apóstolos é como também se
denomina o C•·cdo, confissão de fé em 12 artigos
q~Je contêm resumidas as
principais Verdades da religião.
SIJIEAO - no A. T. o segundo dos 12 filhos de

Jacó; no N. T . o ancião
judeu. QU<', depoi~ de ter
visto o Me ~:s i8s no Templo, entoou o cánti co
«Nunc dimittis»; previu
que Cristo seria sinal de
contradição, pois a1nndo e
seguido pot· uns c perseguido e mnltrah<lo por
outros.

SlliONIA - (de Simão, o
Mago) - deliberada vontade de comprar ou vender alguma coi~a espiritual (como p. ex .. a graça e os sacramentos) ou
coisa anexa ao espiritual
(como p. ex., um benefício eclesiástico) ou ainda coisas sagradas e bentas (como p. ex. cálice
da Missa, Imagem benzida etc.); é pecado mortal pelo desrespeito às
coisas sagradas.

SINAGOGA (gr. syuagõgé
reunião) o
templo judaico, local onde
se reuniam p:na a leitura e explicação das
Sagradas Escrituras.

=

SINAl (Monte) - heb.
cbosque do Senhor»
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denomlna~ão de um planalto junto ao E~itQ, ao
norte, muitas vêzes designando
as
encostas
mont:mhosas dêsse planalto, onde Deus entregou a Moi~t>s o Decálogo
(tábua da Lei com os 10
Mandamentos).

SINAXE
(gr. synaxis
assembl éia; lit.)
reunião dos cristãos primitivos para celebrar a
Eucaristia;
em sentido
translado, o próprio Sacriflcio Euc .rlstico, i. é.
a Missa ou a Comunhão;
jâ foi o nome da Missa,
por muito tempo.

SINCBJ~TISl\10

(gr, syn
nome
de uma ilha grega)
mistura de diversas religiões dos povos que emigrav~:n para a
ilha de
ereta, combinando opiniões e principias; ecletismo.

= junto

+

-

Cret~,

SlNltD!ao - (gr. syn =
junto
hédra = assento)
o Supremo Conselho judáico, para a administração da Justiça e decisões

+

Je caráter religiol!o-poJltico; foi êle que condenou Cristo à morte.

=

SíNODO - (ga. synotlos
concilio) - reunião eclesiástica convocada pelo
Papa, com caráter ecumênico ou não, ou pela autoridade diocesano., quan·io então é regional, para
tratar de assuntos de
pastoral.

SINOPTICOS (Enmgelhos)
gr. syn = junto +
óptico = visão - que tem
a forma ou visão de resumo, esquemático; dizse da narração evangélica
dos 3 primeiros Evange.
listas, porque, dispondo·
se em 3 colunas os textos das partes comuns,
obtem-se
uma
sinópse
<= visli.o de conjunto)
concordando em muitos
pQntos.

SINOS (lat. signu
oinal)
instrumento,
g·eralmente de bronze, de
forma cônica, e que produz sons os mais diver·
sos quando se percute
com uma peça interior
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chamada badalo ou por
m:uteletes que desferem
golpes; por serem destinados ao culto divino,
por m elo de sagração ou
bênção, o seu uso está
na dependência da autoridade
eclesiástica:
os
toques dos sinos anunciam aos fiéis os vários
atos litúrgicos.

SOBRENATURAL - superior ao natural, sObrehumano, I. é., o que é
superior à natureza: dizse das coisas celestes, diYinas, milagrosas.

SOBREPELIZ (lat. superpellic!u = sôbre a pele; lit.) - veste litúrgica,
de algodão ou linho,
branca, para · ser usada
sObre a batina ou hábito
religioso, substituindo a
aiYa.
na
administração
dos sacramentos, procissõ~s
e outras !uncões:
sua origem remonta ao
·séc. XI e era usada, pedos coristas, no Inverno
sObre um manto de pele,
donde originou o seu nome.

SOBREVIRTUDE
Véu
que algumas freiras usam
sõbre a
toalhinha ou
t ouca.
SODOl\IA (heb. = «flamejante») - uma das 4
cidades da planice do
Jordão, que juntamente
com Gomorra, foram destruldas por castigo divino devido a depravação
dos seus filhos; diz-se
sodomita daquele que se
entrega à sodomia, 1. é.,
pecado sensual contra a
natureza.

SOFONIAS - um dos Profetas do A. T. que profetizou o degrêdo em Nínive: exortou o povo à
penitência e consolou-o
fazendo o contraste do
estado que provocava a
ira de Deus e do reino
mess iânico.
(lat. soli +
Deo) espécie de pequenina touca que sàmente cobre a parte superior do
crânio; usam-na o Papa
(solidéo branco), os Cardeais, Bispos e Monsenhores; os religiosos de

SOLID~O
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algumas Ordens tem-na
como parte do hábito.

SóLIO (Pontiflcio) - lat.
soliu assento régio,
trono, cadeira do Papa
nas grandes solenidades.

SUFRAGIO - (lat. suffragiu) - atos litúrgicos e
orações que se realizam
em benefício das almas
do Purgatório, a fim de
alivlá.-las do que sofrem.

su:uo

(Pontlfice) lat.
summu - o que está no
lugar mais eleYalo, por
isso tratamento ao Papa
por sua elevadlsslma dignidade de representante
de Cristo na terra, o seu
Vigário.

SUBDIACONATO - a primeira das Ordens Maiores e sacras, com caráter
sacramental. (V. Ordem).
SUDABIO
(lat. sudarium) - o pano que, diz
a tradição, Verônica enxugou o rosto de Cristo
e no qual ficou estampada a face do Salvador e
se conserva na Basilica
de S. Pedro; Santo Sudário é a. mortalha que
.José de Arimatéia deu
para envolver o corpo de
Cristo; se encontra em
Turim (Itália) ; na Missa
é simbolizado pelo Corporal.
SUFBAGANIA
diocese
que é dependente de um
Metropolita, I. é., que
faz parte do conjunto de
uma Provlncla Eclesiástica, presidida por um
Arcebispo.

SUPEDANIO uma das
partes chamadas acessórias, do altar, espécie de
estrado do comprimento
do mesmo e bastante largo a fim de que o celebrante possa fazer as
genuflexões sem pôr o pé
de fora; nome do último
degrau, quando existem
diversos até chegar ao
altar.
SUPEBSTIÇAO - crenças,
práticas e preceitos que
não têm qualquer fundamento sério; culto deturpado que leva a absurdos e a prática de tolices em n orne da relig.ião,
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TABERN.ACULO
(lat.
tabemaeulum
tenda;
lit.) templo portátil,
onde os hebreus faziam
os seus sa.crlficlos nas peregrinal:ões;
parte
do
templo onde estava a Arca da Alianl:a; atualmente o pequeno armário colocado sôbre o altar ou
nêle embutido, para nêle
se conservarem as particuias sagradas, no cib6rlo ou plxlde ou ambuJa;
é coberto ou velado por
um pavilhão branco ou
preferentemente com a
cOr litúrgica do tempo.

=

=

TABOB (heb.
cpedrell'a• ou cquebrado»;
llt.) - monte isolado e
árido, a 600 metros do
n!vel do mar, que domina a planice de Esdrelon
e que foi o local da
Tra.usficuraao de Cristo:
lltilrgicamente, a peanha
de metal, que se coloca
sôbre o altar, para receber a CUstódia ou Osten-
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sório na bênç!o do Ssmo.
ou Exposicão:
pode-se
usar também para o mesmo fim a maquineta ou o
corporal.
TADEU (Judas) - cognome de Judas, filho de Alfeu e irmão de S. Tiágo !4enor; era parente
(primo) de Cristo, tendo
escrito uma Ep!stola muito semelhante à 2. • de
S. Pedro, devido certamente ao tempo e finalidade iguais; nela ataca
vigorosamente os soberbos, os luxuriosos e os
falsos doutores, ameacando-os com os mais severos castigos, bem como
exorta os fiéis a se manterem firmes na fé e cumprirem com zêlo seus deveres.

TALAB (Veste) - lat. talare
que desce até os
tornozelos - Veste prescrita por Deus aos sacerdotes
descendentes de

=
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Aarão e nos lembra as
que S. João se refere elll
sua visão no Apocalipse
(19,8); Vestuário dos Ministros da primitiva Igreja, mesmo tora das funções litúrgicas; túnica que
vestiam os neófitos e néabatlzados na oitava da
Páscoa, tôdn branca, dai
a denominação dn albis»
dada ao domingo da Pascoela.
TALENTO - (gr. tálanton
= balança, p~so) - moeda judoílca de alto valor,
que Cristo uscu para s!m!Jolizar os do :c.~ de Deus:
medida de p ,~so , na antiguidade grcgo·romana yalc~ndu

47 qnill;s.

- (Ál'. tels:un:tn
figura mágica e gr.
télesma
rito religioso)
- objeto ou coisa, como
p. ex., rabo ou dente de
coelho, a que se atribuem virtudes sobrenatur:lis ou encantos mágico~.
(V. Amuleto).

TALIS~L\

=

=

(!Jcb. talmu<l
disciplina) comentários ao A. T. feito pelo3
doutores hebreus em dois
livros que datam do séc.
li; completam e desen-

TALliiUD -

=

volvem as tradições rabínicas que são fundadas
na tradição oral, sendo a
base da teologia judálca;
não é aceito pelos judeus
caraltas, que só seguem
a Blblla; contém calúnias
contra Cristo e a Ssma.
Virgem.
TEATIANOS
membros
da Ordem Religiosa fundada no séc. XVI por
S. Caetano de Tiene e
Pedro Caraffa, Bispo de
Teato, mais tarde Papa
com o nome de Paulo
IV; espalharam-se pela
Itália, Alemanha, Polônia
e Oriente com o fito de
reformar o clero; usavam
a batina comum dos padres seculares, porém com
meias brancas.
TE DEUlii -

(lat.

= Deu:;,

Vos louvamos, agradecemos; lit.) primeiras
palavras do hino ambroslano, solenlssimo, que se
divide em 3 partes : louvores a Ssma. Trindade,
ao Redentor e Súplicas;
canta-se nas grandes ocasiões de júbilo da Igreja
como ação de graças.
TELEPATIA- (gr. têle =
longe
pãsehõ
sofrer)

+
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- transmissão d 0 pensamento de um indivíduo
para outro, sem comun!cacão natural por meio
dos sentidos; como ciência a Igreja não condena dita prática.
TEJ.ONIO - (gr. telónion
= escritório de cobrador)
- mesa onde eram recebidos os impostos públicos; locnl onde os publicanos, espécie de fiscais
dos impostos, rccolldmu
os mesmos.
TE.iUOR (de Deus) - profundo sentimento de reverência
ou
respeito;
amor acendrado, temeroso de fazee a!go que O
desgoste.
TEl'tiPERANÇA - (lat. temperantla) uma das 4
4 virtudes morais cardiais
(Prudência, Justiça, Temperança e Fortaleza) ; a
moderação dos gozos senslveis, particuiru:mentc a
moderacão no comer c
beber; comedimento nos
apetite;, c paixões; parcimônia, sobriedade.

TEJIIPLARIO -Ordem militar e religiosa, fundada em 1118, cujos membros
se
distinguiram

particularmente na Palestina;
como adquiriram
na França grandes riquezas, Filipe 0 Belo a !lm
de apoderar-se delas instaurou iniquo processo
contra a Ordem e mandou queimar todos 02
seus n;embros; em vista
disso o Papa Clemente V
suprimiu a Ordem em
1125; em Portugal ela foi
transformada na Ordem
de Cristo, em 1319.
o edificio reconstruido
por
Salomão, em Jerusalém,
utilizando-se de arti.•tas
f enleios; sua arquitetura
lembrava os tNaploc e6ÍPcios; era lng,1r de pul"ificação e dedicação, sendo, portanto, destinado ao
culto oficia.! a Javé; atualmente o mesmo que igreja, lugar de oração, a
casa de Deus.

TF:l\IPJ.O n~:ioso

TEiUPORAL (Ciclo) - lit.
é o cale1:dário litúrgicu
das celebracões ·los domingos e Festas pril~ci
pais de Cristo durante n
Ano Eclesiástico; diz-se
poder temporal, daqudc
que o Papa possui como
soberano da um país independente e livre, o Vaticano.
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TEliPORALIDADE - (lat.
tempus) - qualidade do
que é do tempo, passageiro, provisório;
bens
mundanos.
TII:JIPOR.\S
dias de jejum (4.•, 6.• e sábado)
e in quatro f'pocas do a 11 o,

fixadas por Greg·ório VII,
c:n 1078, p~1 ra a prinwir:c Semana da Quaresma,
primeira depois llc Pcntecostc~ (' às terceiras de
ectemb1·o e do Advento.
TJ<;NDA (lat. tenda. ==
barraca)
habitação
típica dos nômades, muito usada no A. T. e mesmo no N. T. pelos judeus.
T

(lat. tenebrarius; !it) candieiro que fica aceso durante o Ofício de Trevas,
na Semana Santa.

~;NEBRÃRIO

TENTAÇÃO - (lat. tentatlone)
inclinação ou
incitamento ao pecado;
jamais permite Deus que
a tentação supere nossas
fôrças, pois do contrário
permitiria a vitória do
demônio.
TEODICI::IA (gr. Theós
== Deus
diké == justi-

+

ça) - parte da Filosofia
que estuda a existência e
os atributos de Deus.
TJ<;OFANIA (gr, Theós
Deus + phainein ==
aparecer) - aparecimento ou manifesta~ão da
divindade (de Cristo) festa muito antiga na Igreja, comemorada a 6 de
janeiro. juntamente com

=

a Eplfa n ~a, pois em nela

Deus manifestou-Se aos
pastôres e depois aos
Magos; era a ceie bração
do Natal das Igrejas do
Oriente, que desconheciam
o 25 de dezembro. (V.
Epifania).

- (gr, == «amigo de Deus») - a pessoa a quem S. Lucas endereçou o 3. o Evangelho
e os Atos dos Apóstolos.

TE~FILO

TEOLOGIA (gr. Theós
== Deus + lógos == tratado) ciência que, dos
princípios da fé, mediante raciocinio reto, tira
conclueõcs acêrca de Deus
e das coisas que, de algum modo com ll:le se
relacionam; diz-se te61ogo de quem é versado
em teologia, que escreve
sôbre teologia ou ainda
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do seminarista que está
no periodo do curso que
especialmente estuda esta
ciência.
(gr. Thóos
= Deus + sophia = sabedoria)
doutrina qu~
ressucita urna série d~
erros grosseiros : panteísmo, ernanacão dos sêres
da substância divina e a
transmigraçã.o da alma.
através de outros corpos,
mesmo dos animais, em
expiação das culpas de
uma vida Interior: comunicação com a divindade
por meio de gênios etc.

TEOSOFIA -

Tt;RÇO -

(lat. tertius) -

a têrça parte do Rosário:
devoção a Nossa Senhora.
muito difundida. (V. R-osário).
(lat. il·•·ti:t =
terceira; lit.) a 3.•
Hora Canônica do Oficio
Divino (Breviário) que se
segue à. Pri1ua, correspondendo às D hs. da
mnnhã..

TF:RCIA -

TESOURO (da Ja·reja) os merecimentos de Cris-

to e dos Santos, entre-

gues à Igreja, e do qual
ela dispõe quando concede as Indulgências.
TE S SALONISSENSES natmais ou habi-

tantes da cidade de Tes·•alônica, na Macedônia, a
quem S. Paulo escreveu
duas das <tms Epístolas :
numa deln''· lom·a-lhes a
con:-::tància na fó e exni ·-

ta-os a e\·itar os vício".
bem como os inEJtrui súbre a segunrla vinda de
Cristo e o Juizo Final.
TESTAlUENTO - (lat. testamentum e gr, diathêkii

aliança, contrato)
nome que se dú à primeira parte das Sagradas
Escrituras (A. T.) por
ser o pacto, a allan~a de
Deus com os Patriarcas e
também a segunda parte
(N. T.), por ser a alinn~a
do Cristo com. os Jwmens,
que recebem 0 batismo.
ou seja, o contrato, o
testamento
entre
duas
pnrtes para o fiel cumprimento do assentado;
teolbgicamente : a n:ian~~
com Deus realizada
pelo Sumo Sacerdócio de
Cristo, (V. Díblla e s~
grada Escritnra).
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TE8TE3lUNHAS (de Jeo-

seita fundada por
C. T. Russel <*1852 t1916)
que admite a interpretação pessoal da Blblla;
surgiu nos EE.UU. no 111timo quartel do séc. e é
multo combatida pelas
demais seitas, mas teve
sua origem em tOdas
elas; 6 tal o seu acêrvo
de erros contra a verdelra doutrina revelada por
Cristo que está fora até
mesmo da linha auténtica do protestantismo.
Yi) -

(prefixo
r;ram
ma
letra) - diz-se da
palavra composta de 4 letras; letras mistlcas e
simbólicas que são inscritas num triângulo figurando nêle o nom~ de
Deus.

T1!.TRAGRA!IA gr. aetm
4

=

= +

blia, como P. ex., um trecho do Evangelho.
TIAGO, o maior -

filho de
Zcbedeu e irmão de S.
.João Evangelhista; era
também pescador e um
dos que presenciaram a
Transfiguração e a agonia de Cristo, no Horto;
segundo a tradição evangelizou a .Judéia; foi o
primeiro dos Apóstolos
martirizados (decapitado
por Heródes Agripa) : a
11 de janeiro de 1884 as
suas rellquias, que estão
em Compostela (Espanha), foram reconhecidas
como autL10ticas pelo p.,_
pa Leão XIII; sua festa
se celebra a 25 de julho,
data da Transladacão das
relíquias.

TIAGO,

(gr, tetrárehês) - õ governador de
uma tetrarquia, i. é., uma
das 4 partes em que se
dividia o Estado, ou seja, provlncia.

TETRARCA -

(Sagrado) - expressAo que encontramos
às vêzes, significando a
Biblia, ou citação da Bi-

TEXTO
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o m 0n or

-

filho

de Cleofas e provàvelmente será o Apóstolo
Tiago de Alfeu, primo de
Cristo, distinto, pois, de
Tiago de Zebedeu; !oi o
primeiro Eispo de .Jerusalém, denominado por
sua piedade «O .Jnsto»
<= Santo) ; foi condenado à morte pelo Sinédrio
c precipitado do pináculo do Templo; escreveu
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P'''tliCIIa carta aos judeu ~
ti<~ diáspora c participou
ativamente do Concílio de
Jerusalém.
TIARA (gr. tlãra) coroa ou Mitra papal,
extra-litúrgica, de forma
cilindrica, tendo sua origem no Camelaucum; como ornato recebeu 3 coroas de metal enfiadas
(triregnum) : a primeira
no séc. XII , a segunda no
tempo de Bonifácio VIII
(t 1303) e a terceira pouco depois; os IHurgistas
interpretam as 3 coroas
como slmbo!o do poder :
de Papa, de Bispo e de
Rel: ou da Tripllce Igreja : Militante, Padecente
c Triunfante, além de
üutras !nterpreta~ões. (V.
Coroação do Papn).
TIBERfADES - cidade da
Palestina, à beira do lago
do mesmo nome, capital
da tetrarquia de Herodcs
Antipas; cenário de dlversos episódios do N, T.
TIBl!:ItlO (Cé~ar) - nome
que significa ~filho do
rio Tiber»; 2.• Imperador
romano, filho de Llvia,
adotado por Augusto; co-

meteu as maiores crueldades, especialmente contra os cristil.os.
T1BIO (lat. tepldus =
momo)
aquêle que
tem
afrouxamento
na
prática das virtudes; facllldalde de cair em pecados venais, sem a fôrça de lutar por corrigilos; vacllacões em questão de fé; ilbieza é a
qualidade de ser tíbio.
Tll\IOTEO (gr. = honra de Deus:.) - dlsefpulo
do Apóstolo S. Paulo,
provAvelmente natural de
Lystra, na LyeaOnia; foi
Bispo de ll':fero e martirizado no ano 97; é festejado a lK de janeiro.

=

TITO (heb.
chonrado:.) - companheiro do
Apóstolo S. Paulo; era
gentio, talvez natural de
ereta: nAo 6 mencionado
noa Atos.

=

TOBIAS (heb.
cdistlnguido do Senhon) livro do A. T. que narra
a história dos dois Tobias: em fonna multo
humana apresenta aa beleza• da vida familiar;
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destaca também o ministério dos Anjos junto no'
homens.
TOUA.S DE AQUINO (São)

- um dos maiores teólogos da Igreja, senão o
maior; natural de Lecca,
antigo reino de Ná.poles
<* 1226 t 1274); autor da
célebre •Somm• Theologlca» e também da «Suma
Contra os Gentios», expressões da mais alta e
perfeita ortodoxia católica.
TOlllBO (Livro do) o
livro onde se faz o registro dos fatos marcantes de uma paróquia ou
igreja; arquivo onde se
guardam os manuscritos
antigos ou documentos de
maior valor da Igreja,
também chamado
o Apóstolo que
ficou cêlebre pela Incredulidade manifestada acêrca da ressurrel~ão de
Cristo, na qual só acreditou após tocar com
suas mãos 1111 chagas no
cot·po do Salvador; pregou aos Partos e posteriormente aoa Peraas e
aos Sldus que o veneram

desde a mais remota antiguidade; foi martirizado em lllellapur e smt
f<)Sta é celebrada a 21 de
dezembro; a exclamação
que S. Tomé teve ao reconhecer o milagre da
ressurreição : «Meu Senhor e l\Ieu Deus», foi
indulgcnciada por Pio X
cnm 7 anos e 7 quarentenas, quando repetida, como jaculatória, no momento da Consagração.
olhando-se a Hóstia com
fé, piedade e amor.

TOUISTA (de Tomás)
- nquêle que segue o tomismo, i. é., o conjunto
das doutrinas ou Interpretações teológicas e filosóficas de Sto. Tomás
de Aquino. (V. Tomás de
Aqnlnu).

TOM:fl -

«Dfdim<~»;

TONSURA -

(lat. tonsura

== tosquia; ceies.)

a

cot·oa de clérigo que o
Bispo confere ao que se
dispõe a receber o sacramento da Ordem; consiste a cerimônia no corte de uma parte do cabelo no ordenando de Ordens Menores, o que não
lhe dá. qualquer poder es-
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piritual; depois de ordenado procurará conservála sempre.

TOQUE (de campainhas) (llt. - introduzida na Liturgia 110 s'éc. XIII, foi
em definitiYo regulado e
restringid·J o seu uso
nas reformas do Concílio
Vaticano II, a apenas 3
ocasiões na Missa < a)
Hanc igitu,. (posse da.s
oferendas); b) elevação
da Hóstia e do Cálice,
para
cada
movimento
(compreendendo a genuflexão)
do
celebrante,
logo, 6 toques; c) Dómine, non sum dJgnus, da
comunhão do celebrante,
cada vez que golpear o
peito, i. é., 3 toques; as
rubricas para 118 bênçãos
do Ssmo. Sacramento e
rellqulas etc. continuam
inalteradas. (V. Sino, Campainha e Dobre a Finados).
TORRE (lat. turris) construção multo elevada
anexa à igreja, onde geralmente estão os sinos;
Tórre de Babel, a que
por o r g u I h o queriam
construir os habitantes

de Babel (capital da antiga Caldéia) e foram
castigados com a diversificação das línguas.

TRADIÇÃO (lat. traditlo
transmlss1!.o verbal)
- a palavra de Deus não
escrita, transmitida de
viva voz e vinda de geração em geração e conservada pela Igreja em seus
ensinamentos,
em
sua
Liturgia e na sua Disciplina; com a Biblla, a
Tradiç1!.o constituem as
fontes da Revelação, os
órgãos lnfalh·cis da fé.

=

TRANSFIGURAÇAO
a
manifestação
de Cristo
aos Apóstolos Pedro, Tlãgo e João, resplandecente de luz e conversando
com os Profetas Moisés
e Elias, no monte Tabor;
umo das mais belas páginas dos Evangelhos. (V.
Tabor).

TRANSUBSTANCJAÇAO (teol.) conversão de
uma substância em outra; realiza-se milagrosamente pelas palavras da
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consagração, na Missa,
quando silo convertidas as
substâncias do pilo e do
vinho no Corpo e no Sangue de Cristo, permanecendo intactos as espécies.
(V. E3pécies Sagradas).

TBAPISTA- (Franc. Trappe, uma cidade da Fran-

ça) - membro da Ordem
Religiosa que tinha a sede
em Trappe (França), sendo denominado de Trapa,
os conventos dessa Ordem.

prolongamento dêste, nas
Missas durante o tempo
scptuagesmal e quaresma!
e nas Missas de Réquiem;
é, portanto, um dos cftnticos
interlecionais
ou
responsarlais.
TREVAS (Oficio de) -

lit.

- cerimônia religiosa que
se realiza na Semana Santa, quando se vão apagando uma a uma as velas e por fim tõda a luz
da !'reja, excepto o tenebrirlo.

(V.

Tenebrá-

rio).
TRATADO (de Latrão) -

também conhecido como
cConcordata•, foi celebrado em junho de 1929 entre o Vaticano e o Govêrno de Benito Mussollnl, reconhecendo-se o
Vaticano como Pais soberano e indcpei)dente. (V.
Concordaf4 e Latrão).
(lat. tradus =
puxar, prolongar; llt.)
têxto que se compõe de
Verslculos extraldos de
Salmos, em estilo plangente e que substituiu o
Alel11la, depois do Grad•al, sendo como que um

TRATO -
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TREZENA - devoção dos
13 dias em preparação

para a festa
Antonio.

de

Santo

cada uma das divil!ões de um povo em algumas nações; conjunto
dos descendentes dos Patriarcas, entre os judeus,
no A.T.

TRIBO -

(lat. tri = três
dies = dias) - festas
religiosas que duram 3
dias ou preparação de 3
dias para uma festa.

TB1DUO -

+
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no fabrico do pão e costuma ser u sndo como slm·

de louvor e de gra ~a s a
Deus Pai p elo mi stério da
encarnação de Dcu 8 l<'i\ho

bolo da Ssma . Eucaristia,

pela coopera ção de Dens

pois s ob a espécie do pão
foi que Cri s to tran sub s-

l<'spfrito Santo.

TRIGO -

grão que se usa

tancl ou o s eu Corpo; mil a gre que se repete diàriam cnte na Missa.

TRINDADE (Sa ntí ssima) teol. - mistério de 3 Pes soas em um só Deus, i. é.,
só uma Natureza Divina.
mas 3 Pessoas distintas.
de m odo q ue a pluralidade de Pe ssoas, não Impede a unidade de natureza; as 3 Pessoas são :
Pai, Filho e Espírito Sant o ; diz-se trinitário de
tudo a quilo que ci :l r cs}leito à Ssm a. T :·indade ; c
trino é o frade da Or·
dem da T r indade.

TRISAGIO (gr. tris =
três
hãgios = santo:
lit.) d enominação do
Sanctus que é um hino

+

TRONO - (gr. thrónos =
assento real) - um dos
nove coros ou hierarquia
dos anjos; sólio ponti!lcio
r.u episcopa l. (V. Anjo) .

1'liNICA - vestuário antigo comprido e ajustado
ao corpo por correia.s,
cord ões e fivelas; muitos
paramentos litúrgicos tiveram sua origem na túnica : alvll., dalmática, tonicela., casula etc.

TUNICELA -

(de tünlca :

espécie de casúla
que Oi! Bispos usavam sôbre a alva; veste superior
do subdiácono, hoje em
tudo igual a dalmática do
lit.) -

dlãcono, da qual é a imitação desde a sua origem
no sec. VI; simboliza a
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sall·a ção, a alegria espiritual e a justiça ou santidade.
TI:RBA (lit.) texto
da Paixão (Sinagoga e
Turba) que um dos cantores entoa na Semana
Santa (Sexta-feira); às vêzes, nas grandes igrejas,
o que é dito por muitos,
canta-se no côro, dandose o nome de turba.
Tl:RtBULO (lat. turibnlnm; lit.) Vaso de

metal ou prata, prêso a
correntes, para as in censações litúrgicas; já usado desde a remota antiguidade como perfumador
que s e colocava no chão;
no séc. VI 'é que recebeu
as correntes que tem até
hoje ; acompanha-o a naveta e uma colherlnha.
(V. Incenso, Incensa~ão e
N:\Veta) .

TURIFERARIO (ou turibulário) - aquele que nas
fun ções litúrgicas é o enca rregado do turíbulo .
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=

VlUBELA - lat. nmbella
pequeno pálio redondo;
lit.) - espécie de chapéude-sol, franjado, que se
sustenta por cima da cabeça do sacerdote, em
substituição ao p á 1 I o ,
quando publicamente se
levava o Viitlco, e atualmente quando se transporta o Ssmo. Sacramento, mesmo dentro da Igreja, de um altar a outro,
em atos mais solenes.
UNÇAO (lat. unctione)
- ato de ungir, pelo qual
se denotava que o individuo estava destinado a alguma missão especial; o
uso dos óleos Santos na
administração do Batismo.
do Crisma, da Ordem e
do Sacramento dos Enfermos; usa-se ainda na sagração dos Bispos, dedicação das Igrejas, sagracão do Cálice e da Patena, como também na
bênção dos .sinos, do rei
e rainha; geralmente é

um sacramental (no Crisma e no Sacramento dos
Enfermos é matéria do
s.1e ramento).
UNGIDO (elo Senhor)
diz-se <lo sacerdote pois
recebe a unção a fim de
dedicar-se exclusivamente ao ser,· iço de Deus;
muitas vêzes na Biblia, a
expressão Ungido referese a Cristo, que etmoJõgicamente significa o
mesmo.

(Hipostática)
mistério das naturezas divina e humana unidas nct
Pessoa do Verbo, conserva ndo cada uma os atributos que lhe são próprios.

liNI,\0

- (lat. unigediz-se do único filho gerado por um
casal; muito aplicado a
Cristo por ser o Filho
único de Deus.

li~IG~NITO

nitns)
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t:NIVERSAL Oat. univcrsallsl 7 que abrange
ou se estende a tudo, ao
universo Inteiro; uma das
notas da I~reja.
(heb. = «fogo, luz»)
- cidade ó • Caldéia, de
onde partiram os hebreu•
Mb o com.1nrlo de Abmão.

l'R -

t:RNA

Vaso

onde

queno sacrário, em forma de urna funerária, ricamente ornado, para encerar o Ssmo. Sacramento durante a adoraçilo de
Quinta-feira para Sextafeira S:mt:l.

fruto que, como
acontece com o trigo, é
empregado como slmbolo
da Euca ristia, pois nos
fornece o vinho, matéria
que, na última Ceia, Cristo trans substanciou em
seu Sangue; na Missa .
diàriamcnte, êste milagre
é renoYado.

U\' .\

se

gu:-trdu n\nl :l.S cinz.c1s elos

mortos; cab:ão funerário,
pequeno, que entra como
~:axeta nos ossârios nas
catedrais ou igrejas (cemitério~ conYentuais); pe-
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M}j

IDJ
\. ALDENSES - denominn~ão dos seguidores da seita fundada por Pedro Vaido <*1140 j-1217); embora
anteriores ao aparecimento do protestantismo, adotaram, por fim, as Inovações de Calvino; recha\;aram a terrlvel afirmativa do mesmo, segundo a
qual alguns já. nascem
condenados (único ponto
talvez em que estavam
certos); hoje, são uma
das centenas de seitas
protestantes.

=

(g. baro
homem livre) - individuo
do sexo masculino; homem respeitável, valoroso; filho em quem se deposita esperanças de prosseguir o nome da famllia; o tratamento que se
dava aos homens, no A.T.

VARÃO -

\' ASOS (Sagrados) - Jit. de modo especial se diz
<lo cálice, da âmlmla, pi-

xide ou cibório, que recebem as espécies sagradas.

\' ASSALO - (lat. vassalos
servo) - o estado de
servidão e a obrlga~ão de
preito e homenagem da
criatura diante de Deus.

=

era uma das
7 colunas de Roma e aí
se levantou o Circo de
Nero; o Apóstolo S. Pedro foi crucificado e sepultado nesse local, construindo-se mais tarde sõbre o seu túmulo à Basilica que tomou seu nome
como orago; pelo tratado de Latrão, celebrado
entre o govêrno de Mussolini e a Santa Sé (7-6·29) o Vaticano, I. é.,
440.000 ms3 de superflcie
de Roma, dos quais 55.000
ms2 são construídos, constitui um País soberano e
Independente (V. Concor-

VATICANO -

data, Latriio e Tratad ..
de L:1triio); ~ comum en-
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tender-se Vaticano, tanto
o Pais como a Basilica
(quando então se diz Basilica Vaticana).
VATICANO U
(Conclllo
para que
Ecumênico)
se aquilate de sua Importância e oportunidade, basta que citemos o
monumento doutrinai que
nos legou, citando os
principais
documentos :
Constituições : sObre 11
Sagrada Liturgia, sObre a
Igreja, sObre a Revelação Divina, sObre Pastoral no Mundo Contemporâneo; D~retos : sObre os Instrumentos de
Comunicação Social, sObre o Ecumenismo, sObre
as Igrejas Orientais Católicas, sObre o cMunus:.
Pastoral dos Bispos, sôbre a Renova!;ão da Vida
Religiosa, sObre a Formação do Clero, sObre a
Educação Cristã, sObre a
Atitude da Igreja para
com as Religiões não
Cristãs, sObre o Apostolado dos Leigos, sObre a
Liberdade Religiosa, sObre a Atividade Misslom1ria da Igreja, sObre a
Vida e Ministério Sacerdotal; Alocuções : de

abertura e de encerramento; Inlltnleio clnter
Oecumealeb e motu proprio cSacram Liturgiama;
durou 3 anos (11-10-62 a
8-12-66), dêle participando
em média 2.000 PP. Concll1ares; admitiu Observadores de outras religiões
e seitas, bem como leigos (homens e mulheres),
como Auditores; convOCIIdo pelo Papa João XXIII
e encerrado por Paulo VI.

\'ATICJNIO - (lat. vatlcinlum) - o mesmo que
predizer, profetiZ!lr; prognóstico.

VELA - (lat. velam; lit.)
- bastAo de cera, estearina ou parafina, com pávio de algodAo colocado
no Interior, que arde durante as funções litlirgicas; fiel às antlgq tradições e atenta aos simbolos que unem o mundo material ao sobrenatural, quer a Igreja que as
velas sejam urna representação da nossa fé; na
Missa, cantada ou solene
devem ser 6; na Pontificai acrescenta-se
mais
uma; nas Missas simples
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devem ser ap~nas duas;
simboliza ainda Cristo,
que é a «Luz <In l\lundo».

\'ELO (de Gedeão) a
pele de Carneiro, I. é., pedaço de lã que o juiz de
Israel, Gedeão, escolhido
para combater os medianistas, antes de ir para
o campo de batalha, estendeu na relva, pedindo
a Deus um duplo sinal
como êxito de sua missão : numa noite o orvalho deveria cair no vale,
deixando a relva seca; na
outra, cairia na relva, ficando o velo seco; e Deus
condescendeu.

VERBO - diz-se de Cristo,
a segunda Pessoa da
Ssma. Trindade, por ser
o pensamento ou a expressão dêsse pensamento
(Verbo) de Deus, ou seja
em Cristo estão todos os
tesouros da sabedoria divina, o ~pensamento» ou
a «mente» de Deus; l!:le
é desde a eternidade, e
especialmente no mistério
da enc.:nnação, a expressão da Pessoa e peru~a
mento (Verbo) do Pai;
da! a feliz definl~ão. Ver-

bo encarn:Hlo ou a encarnação do Verbo.

\'ERDADE - (lat. veritas)
objeto da inteligência
que tem por natureza o
bem; qualidade pela qual
as coisas se apresentam
tais como são; realidade, coisa certa, exata.

\'ERõNICA (lat. veronlca) - nome de uma mulher de Jerusalém que segundo a tradição enxugou o rosto de Cristo
quando subia o Calvári ·)
com a cruz às costas, fato
lembrado na 6.• Estação
da Via-Sacra; o pano é
conservado como rellquia
na Basilica de S. Pedro,
em Roma com o nome
também de sudário; denominação da figura, que
na Procissão do Entêrro.
na Sexta-Feira Santa, leva
o sudário e canta exibindo-o ao povo.

VERSETO
(de verso;
llt.) no Oficio Divino, palavras tiradas da B!blia e
seguidas, quase sempre,
de um responso; na Liturgia, especialmente da
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<Mis~a. os versos ou

fra-

ses que formam as Antífonas, os Cânticos responsoriais ou Interlecionals e outras orac:ões.

VERSfCULO - (lat. versirulus ou nrsus: lit.) diminuitivo de verso e
quase o mesmo que verseto; invocação ou sentença, pequena (V) com
resposta (R) do cora que
geralmente forma um ver~lculo dos Salmos ou outros livros das Sagradas
Escrituras; os pequenos
trechos da Blblla, formando sentido completo,
numerados para citaçÕP.!! e
consultas.

V:tSPERAS - (lat. vesper;
Jit.) - a penúltima Hora
Canônica do Oficio Divino que se deveria ler ou
cantar à tardinha, i. é.,
ao aparecimento de Vêsper (o planeta Venus);
diz-se \'esperai, do livro
que contém o canto-chão
para tôdas as Vésperas e
Completas do ano.

Yll:U - (iat. \'elum; lit.) o de cabeJ;.a, é um tecido

(Íi!Ó ou mantilha) que ãs
senhoras devem usar na
igreja,
segundo antiga
tradicllo cristã, simbolizando respeito, recolhimento e penitência;
véu de hombro (ou humeral), é o pano que
mede + ou 60 cms.
por 2,50 cms. e tem um
fecho sObre o peito; é
usado nas Missas Solenes,
na Bêncão do Ssmo. Sacramento, Procissão do
Santo Lenho etc.; - Véu
de cãlice (lat. velum sericum) é o pano de seda,
de 46 a óO cms2, da cõr
dos paramentos, para cobrir o cálice na Missa até
C1 Ofertório e após a Antlfona do Communio; foi
prescrito universalmente
pelo missal de Pio V; Véu do Saerf.rio (ou Conopéu), tecido, geralmente de seda, delicado e artlstlco que corre, feito
cortina, na frente: se possível terá. a cOr do tempo litúrgico, contrAriamente será. branco ou
dourado; Véu de Ambula,
espécie de capinha branca que envolve a Ambula ou p!xlde; Véu de aeóllto, que é usado para segurar o báculo e a mitra
nas funções pontificais;
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Vêa da Potixi.o, de cõr
rôxa, é o que cobre a
cruz e aà Imagens, do
Domingo da PalxAo até a
Vlgllla Pascal, como sinal de luto e tristeza;
Véu Nupcial, era o que
antigamente usavam os
nubentes para cobrir a
cabeca (branco ou vermelho) , atualmente substituldo pela grinalda que
sõrnente a noiva leva.

=

VIA-SACRA (lat. via
caminho
Sacra
sagrado, santo; llt.) - devo~;Ao que tem por objeto
reviver e meditar a diUrna parte da Palxll.o e
Morte de Cristo; das mais
belas, fundadas e antigas
práticas de piedade, pois
segundo tradlçll.o do séc.
V a própria Virgem Ssma.
percorria êstes lugares sagrados; as Estações, que
sofreram diversas modificn<;:ões quanto ao ndmero, SÓ em 1563 é que se
fixaram em 14, por .João
Pasca : 1.• .Tesua é condenado à morte; 2.• .Jesus com a Cruz às costas;
3. •
.Tesu11 cá! pela
1.• vez; 4.• - .TeiiUs encontra sua Mie Ssma. : 6. •
- .Jesus é ajudado pelo

+

=

Cireneu; S. e - Verônica
enxuga o rosto de .Tcsus ;
7.• - .Jesus cál pela .2.•
vez; 8. • - .T esus consola as filhas de .Jerusalém;
9. • - .T esus cai pela 3. •
vez: 10.• - .Jesus é despido de suas vestes; 11.•
.Jesus é pregado na
cruz; 12.• - .Jesus morre
na Cruz; 13. • - .TeiiUs é
descido da Cruz e colocado nos braços de sua Mãe;
e 14.• - .Jesus é sepultado; a Via-Sacra, Iniciando-se em .TeruB:~lém, propagou-se para o mundo
inteiro, gra<;:as em grande
parte aos Franciscanos
que receberam da Santa
Sé o privilégio de erlgllas onde os Bispos o permitirem.

VIA.TICO - (lat. vl.ntieam)
a Sagrada Eucarlatia
levada aos enfermos em
perigo de morte: pode-se
e deve-se dar mesmo a~
crian<;:as, desde que hajam atingido o uso da
razl.o, sabendo distinguir
do alimento comum o Corpo de Cristo (cfr. c&n.
864).
V I C A B I A T O - diz-se
Apo•téllco quando ee tra-
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ta da residência e sede
do eclesiástico encarregado pelo Papa da administração de uma região
onde não existe govêrno
hierárquico regularmente
estabelecido
(terras de
missão ou carecentes de
clero) ; Vica.riato Episcopal se diz da sede residencial de um Bispo-Auxiliar na mesma Arquidiocese, mas sob jurisdição do Arcebispo; visa a
descentralização administrativa devido ao grande
número de paróquias.

\'lCIO Oat. vitium) tendência habitual para o
mal; deformidade moral;
costume censurável, libertinagem.

\'IDA (Eterna) - em termos absolutos a que já
existe desde o principio
e não terá fim, i. é., desde a eternidade passada
até a eternidade fntura;
é a vida de Deus revelada em Cristo, que é Deus;
esta vida é implantada
por um nõvo nascimento
pelo Esplrlto Santo no
fiel; a que virá após a

morte (pois esta \'ida é
uma passagem). de prêmio ou de castigo.

VIDAl\IA (Franc. vidame) - individuo que na
Idade Média, representa\'a o Bispo como Senhor
temporal e comandava as
tropas de que o Bispo
dispunha.

VIDENTE (lat. vidente
= que vê) - aquele, que
por um dom especial e
gratuito de Deus, tem visão do sobrenatural, que
profetiza; as crianças ou
adultos aos quais a Virgem Ssma. tem aparecido
(Lourdes, Salette, Fátima.
B a n n e a u x, Beauraing
etc.).

VIGARIO (lat. vicarius
quem faz as vêzes de
alguem; ecles.) - a rigor
o substituto do Pároco,
mas que no Brasil generalizou-se como designação do próprio Pároco;
Vigário coadjutor ou Cooperador é o auxiliar que
o Bl.spo nomeia para trabalhar com o Pároco (VI-

=
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gúrlo Paroquial): Vigâ•·io Geral é o eclesiástico
que escolhido para principal auxiliar do Bispo:
\'igário CaJiitular é o que
o Cabido elege dentro de
8 dias para substituir um
Bispo falecido a fim de
administrar diocese vag'l
(em alguns casos é o
Papa quem nomeia); Vigário colado é aquêle nomeado em caráter irremovíYel, ~ah·o por falta
grave.

expressão militar dos romanos significativa de c2.da uma das
3 horas da noite em que
as sentinelas se rendiam;
os primeiros cristãos adotaram para as suas reuniões noturnas com ora(Ões e leituras, em preparação p:11·a as grandes
festas, como Páscoa, Pentecostes etc.

\"IGJLIA -

VINHO- (lat. \'inum; lit.l

- matéria do Sacramento
da Eucaristia e juntamente com o pão. do Sacrifício da Missa, de,·e ser
feito de uva, e só pode
receber a adi~ão de pequena percentagem de álcool (17 ou 18 gráus)
para sua conservação.

(lat. Virgo)
mulheres e moças que se
conservam em estado tle
pureza, i. é., que jamais
tiveram relo.ção sexual; no
Ciclo Santoral formam um
grupo des tncando-se nêl·~
grandes snntas como Satlta Inês, Stn. Cecília, e,
modernamente Sta. Maria
Goretti; titulo que se dá
a Nos.'l!l Senhora por sua
virgindade antes, na hora
e depois <lo parto, por
obra do Esplrito Santo.

\'IRGE:l\1 -

(lat. l'irginalis) - relativo e próprio
de Virgem; seio virginal
se refere no de Maria
Ssma. pelo mistério da
Maternidade Divina.

VIRGINAL \'JNCULO (Matrimonial) é um Impedimento dirimente (= torna im·álido

no caso de ser contraldo),
que c01:síste em os cônjuges estarem llgados por
matrimônio legitima e legalmente contraldo.

VIRGINDADE - (lat. virginitas) - perfeita castl-
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dade, on absten.;.ão de
tôda a deleltação sexual;
exclui todo ato externo e
qualquer
consentimento
interno à llnngina<;ão.

VIRTUDE (lat. virtus)
- disposi cão estável das
faculdades de alma para
fazer o bem ; diz-se na.tuui ou adquirida quando
t emO-la inata ou provem
da repetição de atos bons;
,·irtude sobrenatural (ou
infusa) é a que Deus,
juntamente com a gra~;a
santlficante, infunde em
I!Ós; virtudes toologa.ls, as
que têm por objeto imediato Deus : Fé, EsperanGa e Caridade; mora.ls,
cujo objeto si!.o os bens
criados ou a sociedade
(podem ser infusas e adquiridas) .
(Be:ttifica) lat.
visio = percepção pelos
olhos; diz-se da clara e
intuitiva, mas ni!.o compreensiva, visão de Deus
face o. face; o estado dos
anjos e dos santos, no
céu.

VIS.iO

VISITACAO - (visitatione)
- festa celebrada a 2 de

julho para comemorai· n
,·isita de Nossa Senhora
à sua prima Sta. !sabe i
para oferecer seus prés ·
timos na proximidade de
da r à luz ao Precm·sm·.
João Batista.

YOCAC.IO (Sacerdotal)
ato da Providência, pelo
qual Deus elege alguns
fi éis para o sacerdócio,
concedendo-lhes os dote!<
preciosos para exercerem
condignamente o seu sagrado oficio.

(lat. votum = promessa) - a entrega ou
doacão livre, a Deus, de
um bem posslvel e melhor; abstecer-se de alguma coisa por amor ao
Criador; os há de diversas naturezas, desde os
objetos mais simples até
ao da própria pessoa e
da própria vida; quando
entiío atinge ao g1·au heróico.

YOTO -

VULGATA (Latina) nominação da versão
Una da Blbl!a, feita
quase totalidade por
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Jerônimo; o Concilio de
Trento decalrou-a autêntica «no sentido que ela
deve ser chamada uma
verdadeira fonte de revelaçilo, de modo que não
sõmente seja imposslvel
dela derivar alguma doutrina falsa da fé ou alguma regra errônea de

Moral, mas tambêm qUe
positivamente ela exprime com fidPlidade turto
aquilo

que

pertence

à

substância dn Palavra de

Deus escrita»; essa ,·ersão
é usada como têxto ordi-

nário no ensino público P
na pregação da Igreja.

..
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WESTMINSTEB (Abadia de) - construida em
Londres, em estilo gótico
primitivo no reinado de
Henrique III; é a sede
da Igreja Anglicana; desde 1534, quando rompeu
com o Catolicismo, um seu
Primaz não pisava, oficialmente, o Vaticano; o
Arcebispo de Canterbury,
D. Michel Ramsey visitando Paulo VI restabeleceu um diálogo sóbre
Teologia, Escritura Sagrada, Trudi~ão, Liturgia
e dificuldades práticas enfrentadas por católicos e
anglicanos; é um dos
muitos frutos do Concilio
Ecumênico Vaticano 11;
já anteriormente o Arce-

bispo Dr. Fishcr estivera
com João XXIII; próximo a essa famosa Abadia
ergue-se uma catedral católica construlda em 1895
em estilo bizantino. segundo desenho de John
S. Bentley.

WICLEFISMO - a doutrina do heresiarca inglês
João Wiclef (ou Wychiffe), um dos precursores
da Reforma (séc. XIV),
segundo a qual a Igreja
de Roma não é superior
às demais e o clero não
ter bens temporais; negou a transu bstancia~ão e
traduziu a Bíblia em inglês; ·;· 1384.
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habitante
ou natural de Xabregas,
antigo nrrabalde de Lisboa: frade franciscano do
convento de Xabregas.

XABREGANO -

(ou Artaxerxes, em lat. Assuerus) nome do rei dos persas
que desposou Ester, no
A.T.

XERXES -

XARAl\lANE - (sànsc. ~ra
mane = asceta ) - mendicantes que se entregavam a uma vida de meditação e misticismos e
por isso eram muito respeitados.

XEROFAGIA -

gos se dizia daquele que
praticava a xero!agla.

abreviatura medieval do nome de Cristo, baseada nas Inscrições das catacumbas; as
Jetrll.'! gregas X (chl),
correspondente ao nosso
CH e P (rhõ), que se
confundiu com a letra P
mall1scula latina, correspondendo ao R; unindo
X e P . temos CHR, iniciais ou mon ograma de
CHRISTUS em lat.; completando acre scentaram-se
as letras T (taú) e O
(ómega) .

XPTO -

(gr. xêrós

= seco + phagetn = co-

mer) jejum rigoroso
dos primitivos cristãos,
consistindo em apenas comer alimentos secos e não
co:~;inhados; excluindo legumes e trutas frescas,
só podiam alimentar-se
após o sol pOsto: xerófa-

•
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rRil
BIJ
YAIIA\"fl (on Ja~ ou luvé)
- forma arcâica, no heb.,
elo verbo ser; significa :
Eu sou aquele que é, que
existe; uma das designaGões com que Deus se
revelou no A . T.

YEHOSIIL'A - forma heb.
do nome Jesus, que quer
dizer Yavé C= o Senhor
Snlva).
YOGA - No Oriente (India) é o conjunto de
exerclcios flsicos tecnicamente comprovados desde
,·cmotlssimas épocas com
que os ~âbios hindus,
especialmente
Patanjali,
treinavam os homens para assenhorearem-se dos
seus pensamentos, a dominarem seu psiquismo e
estabelecer uma atmosfera de repouso e calma,
nlto sen ao nem esporte
hem própriamente rell~ :i ii o ou filosofia: é uma

prática (t·,,splru\:ão, relaxamento dos m1lsculos,
postUJ'as etc.) que visa
restaurar a beleza e o
equillbrio do corpo e do
esplrito (Hatha-Yoga) ou
que procura facilitar um
estado contemplativo (La.ya ou Raja-Yoga.;
no
Ocidente constitui sistema de cultura total (fislca, moral e pslquica)
objetivando contrôle do
corpo a fim de conseguir
energias vitais para o perfeito equillbrio das funções orgânicas, possibintando ao homem a aquisição da quietude de esplr!to, necessária à realização do csupremo bemestar:. ou «Consciência do
divino»; yogi ou ingue é
aquêle que pratica tais
exerclclos que a Igreja
nl!.o condena desde que
Isento de fins religiosc.s
contrãrl os ao catolicismo.
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(heb.
«<embrado do Senhor»)
nome de vários personagens da Biblla, principalmente: no A.T., um dos
últimos
Profetas,
que
como Ageu, também exortou Israel à reedificação
do Templo, com clareza;
embora
simbOlicamente
fala do Messias e prediz
a conversão dos judeus,
no fim do mundo; no
N. T ., um sacerdote judeu da tamllla de Abdias,
espõso de Isabel (que era
prima da Ssma. VIrgem)
e pai de S. J' oiio Batista,
o precursor.

ZACABIAS -

ZAQUEU (gr. Zakkai011
puro, Inocente) - chefe dos publicanos, l.é.,
dos encarregados de recolher os Impostos para
Roma; referido por Lc.
(cfr. 19,2) que narra como
Cristo, vendo-o trepado
numa árvore para vê-10,
pois era de pequena estatura, convidou-se a se

=
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hospedar em sua casa.
causando murmúrios da
multidão que o considerava pecador.
ZEBEDEU - (heb. Zabd =
dar, ou Zabdlel = dom de
Deus, ou Zebedalos = do-

tado) - o pescador pai
dos Apóstolos Tiágo e
João e marido de Saio
mé, referido por Me. e
Mt. no N.T.
ZEBULON (heb. = ~o
desejado para habitação»)
- nome do 10. • filho de
J'acó.

=

(heb.
<escondido do Senhor) - um
dos Profetas menores do
A. T ., também conhecido
por Sofonias.

ZEFANU.S -

ZF..LO -

(gr. 2elotés = que

cuida) - ação constante,
obediente e dedicada de
exteriormente m o s t r a r
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