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HISTÓRIA SAGRA DA
PÂR.{ USO DAS
ESCOI,AS

CURSO MÉDIO
NOÇÕES PRELIMINARES

3. Comprehende. pois, a história do povo
de Deus,
ou dos Judeus. a'viàa á"
i,
a
hisrória
"lu.r.-õt.i;á
da
Igreja.
4. Num sentido mais rigoroso, História
sograd.a é a
narração dos acontecimentós quó
."-u.úum nosl livros

sagrados.

Liuros
E
6. A coll
5.

os livros escriptos sob a inspi(l).
vros sagrados forma a Bíblia.

raçâo do

gradt

?

arsar,

que

?l

I
I

I

dor
lontrr ; cmfim, por eei;i,liüiffi;i";
;L:Hã"'-.D& Poràs

cpusaô gue devianr
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I
sÀGBÂDA - cuR'SO MÉDIO
sagro'da;
7. A BÍblie chama-se também -Esuiptura e o Novo
Testamento
o
Antigo
divide-se em duas patt"t-'
ErsTóRr^

4

comPrehende os livros es'
esus Christo.

nta e quatrol dividem-'se
ial,óricoei 2,0

liwos rnorÜki

ntém documentos sôbre

clois livros dos Machabeus'
preceitos de moral
12. Os tiuro, *o'áí"ãà"tem

sabedoria.

cle Davíd,

s, o

-'

livro

e

a

de

o livro
-do Eccle-

os livros da So-

os que enccrram os cscriPtos

dos proPhetas.

iu:T;l':i-rlezeseis seguintes i 9' 1i'''l'i^'"-,lYTl ::
,,1?;'?'"'ã""'ffi ã:'ã1"'n)1y\íl'^!",2T0*:;fin"l!.
de Micheas'
7oã;o'' a"

';::K';";;;, í; ;;;',ã

I

'rottos'

urvr\ru ." git'tiut
/. Louru su aiui,t"
ilo.*--=_===-*
II
^ ---À"_
t'
8 -a."1 :lltrehentle
I
tigo 'i'estamento
?.

rii.' dr1
lr

ist,óricos

?

-ào.",',,t,'' trs li*ros

',tl'":-.,ii"t.

si. .s rivr..s l,istó-

ricos?

tZ. eu" cnccrl'üm os livro'"

morais?

i+. Q"n sio os livtos ProPhé-

I iiJ!9l!Ll-irl*
Ysés,

I

forme o Penloleuco'
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.J NOçõE

S

PR,ErJrtÍr

N.ÀEúS

[:

á)
q.
r§
tli
r.

I
a

§{

\

i71i$ffi
ã;;1--.ã = _-:
r§iryF
O propbeta_Ezechiel com os 4_animais mysteriosos, íiguas dos
4.Evangelistas:
o onio (sã.o Matheue), o leito (aío Marcos), á arr.i"eã'iir-"""1 e a ô.luia
("õ J;;).

de Nahum, de Habacuc, de Sophonias, de Ágçeu, de Za_
charias, de Malothias.
16. O Novo Testarnento comprehende os livros sentos
escriptos depois do nascimento de Jesus Christo.
16. Que comprehende o Novo Testa,rrento

?
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rIr§[óBla

MúDIO

cÚBso

saoEADé

tZ. Sao vinte e sete estes livros e tlividem-se, eomo os
rlo Arúigo Testamento, em livros históricos, livros morais
e um liwo prophático.
18. Os tivros nistOricos sâo : os quatro Euangellws de

ou cartas escriptas a differentes Igrejas
pelos apóstolos sáo Paulo, são Thiago, são Judas, são
Pedro e são João.
21. O Novo Testamento tem só rtm livro prophético,
do aPóstolo são João'
o Apocaly
que tem Por objecto
ência
zi. CAr
na ordem em que se derarr
classificar
e fazer conhecer a data delles'
23. Era é um pouto fixo no tempo, donde se começa I

c uma

Epístolas

eontar os âruros.
24. A era christd, chamada ainda era

uulg-ar .ou .da
Christo (1)'
de
Jesus
nascimento
Incarnação, corneçou com o

1?. Como se ,lividem os li- |
Nuvo Testamãnto? I
r";;
"lá. á;
ô""i"'"';. "" ti".o. his- |
túrit'o
tórit'o
I
19.
I
I
t(rrico
I
20.

re.

I

-Be

dà

rais do^Novo Testamento?
zt' Qual é o livro pro^phétieo

do^^Novo 'festame"lo].

é chronologia?"
ZZ'
zz'Que
Que éé era?
23.
Que
?1
24' Quando começou â era

christá

?

o§ annos, ora retrocedendo' para os &coDtêcr-

J""t"

pBra ol
Chriato ; ora indo pare disnte,aorinta
-i
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PRIMEIRA PARTE

HISTORIA DO POVO DE DEUS
-PRIMEIRO PERÍODO

OS PRIMEIROS TEMPOS DO MUNDO
I)a criação do rnundo até a vocação de Âbrahão.

CAPiTULO PRIMEIRO
Criagão do mundo.
..^^YgS,lBI]tÃRIO.

ajuda, auútio.
Bafejar, aoprir brandameute,
-Ádjuúrio,
oêu. morada^ dos bemevenruradós
riimaneniól-iiiJ

.il.llli.;]i".j11*_-

;'

.

:l:-:..:_*.::_".f
:ll*"nã,1"ã'i^--na"-"ir-"'^--l'Il'."i1'.Y-',.1
fiear tanto m tànp

síbro8 penru que O
rn's paíodoa de cousi

r

& radB
vida

dm únjuges.
dN
dôDJuges,

r,^ília.. _
lL j:.fjrT. ;*-u:?:l
lj: j: .oT1,-?Tl
juAa"ai"
do-o#-"8-o;;;;i* Faculdadc, pode,, poiê
"'

Í,
, ia,,oapmidâde

nrocuzr 8u4 oDoracõ6. §lIo rrês Drinêih^i.. , ".-"J
DtazG ou

tonlade
Laço,

ot

ma no furdo-dos'teuquú e

d; ;iG=

n_

sentir

eo

outro.
formistua, apropamento- de cousas
)gmÁti.B ds relisião christã.ooia, poder infinito,

poder. ebóruto.
Íài-làá]"ãprç.
aá-t àpã,'oai
-a*ã'
6Âh.ld
-hisiória.
nrslorla._SacriÍíeio,
SacriÍí"io,
acto religim pelo qusi
quai re
des.túinheeer o mb
âs crrqtuas.
"fb eteiçao, gppêto.
- Voceção, chamamento, escolhÀ,

Ài-i.Á-

i.

se

"-ã,-ii,ni"I}l;".iã'ã#il"}T
Origern
do mundo. O mundo que
_1.
-

habitamos
uão é eterno. Houve um tempo em que o càu não exiatiâ,

nem a terra, nem nada do que vemos.
2: Fgi Deus que, por um ãcto de sua omnipotência,
.,
lrrrrrr do nada a matéria e todos os seres do uuiverso.
..3. -{ Iiscrilrtrrra sagrada ensina que Deus levou seis
dias paru acabar o gÀnde trabalho -da criação.
l. E' o mundo eterno ?
| 3. Dnr quântos dias Deus cri2. Quem criou o univemo ?
I ou o universo?
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ErsróBrÂ sÀoBaDÀ - crIBso 1ÍÉDro
4. Criação ern seis dias. - No primeiro dia,

Deus

:

disse

!,

e houve luz. Depois, separou-a das
lnz o nome de dio,, e ás trevas o nome de

oHaja luz

trevas, cleu á
noitc (l).
5. No seguntlo dia, Deus eriou o Jirunamento, que cha-

a terr6.,
9. No sexto dia, disse Derts : nProdttza a terra anLn1'axs
,i.ro.-au toda espêcie;» e animais dc toda espécie appa-

sôbre

4. Que
r-":-'^- primeiro
o'" fez Deus no

diu=l

I
|

1'
\" Ou,into^dia^l-^ r^..r
foram
o'- Quando. e.

'como
xo .egundo dia-?
I "'il!'X:
EiT'^':,l
a criaçã'. do pricontai
ii; il:#il"" dt;,?
I
'o homem
ôi" "ê."" f.,tr- criados no I meito
quarto dia?

ã.

ã:
á:

I
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DO MÚNDo

cRIAgíO

I

terra; depois, bafejou-lhe
isto é, deu-lhe uma alma

de vida,

significa
11. O primeiro homem
Jeito de tena.
12. Depois de eriar todos os aninrais da torra e todas
rs aves do céu, o Senhor conduziu-os aute Adão, afim

Criaçáo do mundu,

tle que êste lhes désse um norne ; e Adão deu a cadâ ttm
o ,rô^" que lhe designava a llatttreza e as ptopriedades.

Forrnação da rnulher. -: Até eutãQ, sôbre a tcrera. o únieo ser criado á irnagem de Deus. o
Senhor disse i "Não é bom qtte o homem esteja só : fagam<ls-lhe um adjutório que lhe seja semelhante'' E enviou
a Adâo mysterioso somno ; durante este somno tirou-lhe
uma eostella com que formou a primeira mulher, a queln
.tleu uma alma -"emellrantc á de Atláo.
14. Quando acordou, Adáo exclamou: nEis osso cl<'ls
113.

ra, Adão

ll. Como se t'hamou o Primeiro homem ?
l?.

Como c

dt quent os ani-

mais ieceberam um

trome

13. Contei

a

formaçáo 'd:r

mulher.
14. Quedisse Àdão ao vêla?

?
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EI§Tó8IÀ

SAGEADÂ

OI'R,§O

r[ÚDIO

meus ossos e carne de minha earne ! Eis porque o homem
deixará o pai e a mãe e se unirá á sua espôsa (1)., Depois,
derr a sua mulher o nome de Eua, isto é, mã,e dos a,iaos.
15. Em seguida, Deus remetteu Eva a Adão como
t:ompanheira ; pela união de ambos, estaheleceu a Jamüia,

<lu sociedade doméstica, fundamento de todas as outras
soeiedades. E o Senhor os abençôou dizendo: uCrescei

c

multiplicai-vos, enchei a terra c dominai nella.,
16. E Deus considerou os seres que acabava de r:riar
e viu que tudo era bom (2).
17. Instituigão do sábbado.
No sétimo dia, acabada a criação, Deus deseansou;- eis porque abençôou e
santificou este dia, ordenando que lhe fosse eonsagrado (3).

Foi o dia do sdbbado, isto é, do descanso.
Deus criou também um mundo in18. Os anjoe.

- anjos ou puros espíritos. No comêço,
visÍvel, o mundo dos
todos eram puros, summamente felize.s e livres de fazerem
bem ou mal. O número delles é extremâmente grande.
19. Nem todos permaneceram fiéis a Deus. Alguns,
tendo por cheÍe Satandz ort LúciJer, rebellarâ,m-se contra
o Senhor dizendo : uSeremos semelhantes ao Altíssimo
e havemos de pôr o nosso throno acima das estrêllas.,
20. Logo, sõ"o Migunl, na frente de todos os anjos fiéis,
precipitou-se sôbre os rebeldes, gritandoJhes: «Quem
é semelhante a Deus?,
be15. Dizei como Deus estaleceu a falnflia.

Deus

sôbre a criaçáo

a

16. Que jufuo proferiu Deus
?

17. Contai a origem do sáb-

bado.

18. Que outro mundo eriou
?

19. Todos os :r.njos foram fiéis
Deus

?

20. Que

fez sáo

(1)
a
sêpE

Miguel

?

destas patauas p&ra Eostts que o lago do matrimôelo divórcio, < Que o homem, disse elle, aão veaha a
(S. Math., xrx, 6.)
(2) Dru dr qw hlilo aa üom,ieto é. que tpdos os reres eahidoe de suas mÍm 1uqud'dades
ruim aa
eapeciais que conünham ó sua detiaagão.
(3) Pelaautoridade doDeus, oe e.póstolos transferiram o desca4so de sábba.do
pua o primeiro dia da remna, qte é o itmiago; Iireram aquillo em muórie dm
grandm myatérios da reàrüreio5ode Jesue Chrigto e dr detcida do EepÍrito Sauto,

nio

que le dÍcotuarom

t

uqudh dir.
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oRr.{gÃo Do r[uNDo

ll

21. Ilouve grande combate no céu; são Nliguel veneeu
os máus anjos e precipitou-os todos para o fogo do inferno, que Deus acabava de criar afiln de castigál-os eter-

DeÍendei-ao. nos ooobar,es

,. §ã3 f"'rtHR;*"u.

pam o Íundo do inrtr

i,,,

namente. Estes máus anjos chamam-se diabtts ott dent\nios
terra.

e tentam os homens na

21. Oade fora,m precipitados os demônios?
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SAGEÀDÀ

ilIS'IóBÍ^

_

CURSO

l

MÉDIO

Cada homem tcm um bom anjo que o protege c acomlrarilra sertpre '. é o anjo da Guardq.
Sejamos glatíssimos a Deus que nos encheu
22. Reflexão.
tle benefÍcios

a terra
! I)eu-n<-rs

cheia de esplêndidas riqueza^s

rurssa alma poz admiráveis faculda4es que no§

todos os seres visíveis

I

em

I e se obedecermos aos

r'ocotnpensâr-nos-á, depois

da morte, com um&

clu e sem fitn.

CAPiTULO

II

Queda e castigo do hornern.

Adão c I'i'a em
1. Paraiso terrestre.
- Deus collocou
utn jardim delieioso, que se chema o parqiso lerlcsürc ott
o í:den: nelle estavam reunida-'{ todas as riquezas, todas
as bellezas da natureza.
2. Deus deu a nossos primeiros pais a posse dêste mara-

vilhoso lugar. Mas, afim cle experimentar a fidelidadc'
delles, fez-lhes esta, prohibição: uComei, lhes disse ellc,
rlo fructo de todas as án'ores do paraiso, excepto dos da
írn'ore da sciência do bem e do mal, qlle está no meio do
jardim ; de outro modo, haveis de morrer.'
o esta
3. Queda
defesal

Adao
de

elizes ;
ias da

e, no fim

22. Que sentimentos nos deve inspirar a narração da criaçáo dó mundo e em particular

a do

t-

homem

?

1. Oíde foram collocadon Àdáo e Eva ?

2. Náo quiz Deus provar a
fidelidade de nossos primeiros
pais ?

3. Qual teria sido a soúe de

Adáô'ê-dê Eva si.tives§em obedecido aô Criador?
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Ql'ltl).\

E

('r\STÍG0

4. Contai como o demônio
tentou a primeira -"uàil^."
5. Acreditou Eva na §er-

p.ot"t

DO

IÍOMEf\i

'13

6' Que fizeram $dn ". E""u
I u"r:q-*,t1r"a,e.1.1!*F.-'f?
I --?.

I

Qu; lhes disse

Deus?

sentença tlglYlflg'
II o }'Qn"
Senhor contr& & serper.trc í
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14 ErsrórIA

BÀGEADÀ

cuBso uúDro

9. Annunciou depoie á mulher que soffreria dôres múltiplas e ficaria sujoita ao homem. Emfim, dirigindo.se
a Adáo, disse-lhe : uPois que preferiste a palavra de tua
rnulher á minha, nraliita seja a terra por tua causa ;

I

I
Âdío s .Eva expulso do puaiso terrestre.

(:omerás o páo com o suor do rosto, até que voltes
á tet,r.a
de que foste tirado; pois és pó e em pó has de voltar.,
10. Após esta sentença, Deus vestiu de pelles de ani_
meis os nossos primeiros pais e expulsou-os do paraiso
terrestre; e um anjo guardou a poúa com umâ espada
de fogo, afim de que ninguém mais pudesse entrar (l).

9. Que cestigog receberam
Adão e Eva?

I

10. Qual foi
dois culpados ?

a sorte dâstes

odos os homens mcem privadoe da
rrdaal. Por epeoial prtvilfuio, Maria

perfeita. À immmlaik
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coÀceiçdo d.e

CiIIN E

l5

^BEL

CAPíTULO III
Cain e Àbel. 0e patriareae.

-

VOCABULÁRIO.
Acesealnio, scto do matar alcuém traiçoêiramonte. izbo é,luoar- d,o údneo; monte B oeste de Jerualém, onde so executâyanr
os criminosos e foi crucifiedo No:m Seohor.
rio da Arábia formndo pela reui6o do Tigrc e do tr)uphretes -Cbetd-Arab,
: desemboccg no golÍo Páreioo. Dilúvio, grandímima inuudaglo.
Enropu, molhar muito, obcba, enehrm
- mombro, admirecão, suí)r{68. Patriarea,
-- EÊpanto, mêdo, terrot uoereivo,
que m
nome dado nos maie cntige chefea de famÍlla. Vclho respoitóvel.
TÍtulo
soberanos porrtíÍices coucedoram aos bipos de Àleundris, AntioohÍa,
Conetanti.
nopla, Jerusalém, Yetezt e Lirboo, pG cêE da antiguidgde ou dr imporíâneia
rim suas sédes. Romor6o, €lprobreçlo üolenta ds cmiênoie ; roÍfrimento
interior que a lembrança
acto relide gu culp6 inlligc m culpâdo.
- Srcrlfícb,
gioso pelo qual se offereoe s Dou uma couÊa quê se destrói
cm mr honra, aflm
rte reconbocer o soberano domÍnio delle côbre todas as cristua!. Sempre os he
trens offereeram eacrifícic. Oc Judeua úinbem vÁriac 6péciÉ de aacrifiolm:
o holotuuslo, para adorar a Deus : I h6úin wí!i6 para lho a5'rdccu um boneílcio ou pedir alguma graça ; o rcq;lbio cty*ilórb, pera a r.Dilrto dos peccadm.
Sob a lei lova, todas e:tas offer0gs fcam Bubstituid&E Irlo snto aoriflcio do misra. - Tcnda, barraca porbátil, feits do lona, qw É umr parr m abrigar contra
o sol ou qrralrluer iniempérie.

Colvário,

1. Assassínio de Abel.

Os dois primeiros filhos de

- lavrava a terra, Abel
Adão foram Cuin e Abcl. Cain

apa"s,

eentava rebanhos.

2. Ambos offereciam sacrifícios a Deus ; mas, emquanto o Senhor olhava com prazer os presentes do innoeente Abel, aÍastava as vistas das offertas de Cain, eujo
(roraçõo era máu.

3. Cain irritou-sc muito desta preferência

;

condlr-

zindo o irmã,o a um lugar apaúado, de repente langou-se
furioso contra elle e o mâtou. Àpenas commetteu este

erime, fugiu de espanto.
4. Mas à yoz l,,eÍrivel de Deus o perseguiu na solidão
onde esperav& esconder os remorsos : « Cain, perguntouIhe o Senhor, onde está teu irrnão ?
Não sei, responden
- de meu innão?,
o assassino; acaso sou eu o gua,rde
Âeereseentou o Senhor: «Cain, que fizeste/ O sangue
que derramaste, grita vingança parâ mim. Cultiva^rás a
1. Quais foram os dois pri-

meiros filhos de AdiÍo e que occupeção tinhnur?
2. Como Deus lec€bou os as-

crÍfÍcios delles

?

-

3. Como Cain matou

o

ir-

mãô?

4.

Que disse o Senhor a Çain
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IIrsróRr,{
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s,\cEÂDA

CU&SO }ÍÍ)DIO

terra e ella te recusará os frnctos ; serás rnaldito e erlante
sôbrc a telra qrre maculastc com o sangue de Abel.,
5. Dcsespera<lo, Cain deixorr a lanrília e rctirou-se a

leste do paraiso
te rr

es

tre (l).
a mais.

Fundou

antiga cidade do
mundo, que cha-

molr Enóchia,

do nome de
o mais
velho de seus
Enóch,

filhos.

6. Tevc

des-

eendentes muit<l

nl'urlerosos

e

a

rnaldição do Seeeir irmão Abel
lh«rr estevc sempry sôbre todos elles; não se dlstinguiraur sinã.o por sens
erimes e sua impiedade.
foi a causa do primeixr homicídio que
Cain msta

Nunea nos deixemos levar pol esta pãi'nlos,con)o Cain, attrahir o desprêzo dos

I

' 8. Seth e seus descendentes.
<rêiro fi1ho, ehamadei

eom

o

-

Adâo teve um ter-

^Seúá,

Senhor, respeitoso

pais..Seus descmdentes fie

I

por .Lsso chamararn-se Jilh
ó.

Que fqi feitç do fratricida

Cajn-?

6. Que sabcis
de Gã.in?

dr

7. Que proveito devemos tilrrr drr nrnrte de Abel e da desgraça de ('ain ?

posteridrtlc
I

8. Que sabeis de Seth e seus
descendentes ?

arr a resplito do lrrgar do partiso terrestre. tlns o
a em.Ierusalém; ()utros emíin, euja opiniào ó areaz
do golfo Pérsico, nr regiâo barhotla pelo Chat-

L
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IV

de Cain eram máus e receberanr o nome dp fil'hox

Patriareas
dcscendentes de

dt;s

chete de lgn*l!.a'
efes de famÍlia'
desde Adáo ató

10.

Està nome desig

CAPíTUI,O I\O dilúvio.
No anno de 3308 antes de

J' C''

íi:

rca
de

9.Ouais são os mais

notá-

vcis tlósccntlentes tle Seth?
10. Que hotuens t:llrnl os Patriareas

?

11. Viviam muito temPo

12. Que sabeis do modo de

viver

delles

?

13. Onde e col)lu () llossiJ pllmcilo pai aeabou os dias?

?
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MúDto

i'
1. Corrupção dos

i

hoÍnens.

Os

deseenclentes de

Seth alliaram-se aos de Cain e acabaram
por entregar-se,
como elles, a toda a espécie de exeessos. O gênero hirmarró
rornou-se tão ímpio e corrupto, que o Senhor., diz a Es_
eriptura, se arrependez (1) de ter ôriado o homcni e resolveu exterrninal-o da faee da terra por um dilúvio universal.

2. C.onetrucção da arca.
Noé era o único homem
justo sôbre a terre. Querendo- salval-o, Deus ordenouJhe
de construir :uma, arca otr grande navio de nradeira, cuja
figura e dimensões lhe indicou. nporque, accrescentou
o-Senhor, vou derra,mar sôbre a terra u. ágru. clo dilúr,io
afim de _fazer perecer tudo quanto tem sôp-ro de vida sob
o eéu., Noé obedeceu. Durante os cem annos que durorr
êste trabalho, exhortou, debalde porém, todos oi homens

á

penitência.

_ 3 Dilqyo. - Quando ehegou o rnomento do dilúvio,
Deus- dirigiu-se
a Noé e lhe-disse: uEntra na arca, trr
e toda a tua famÍlia, porque só tu loste justo
-todos perante

mim. Faze entrar também alguns casais de
ãs animais., Noé apressou-se em executar as ordens do Eterno.
13 Sete dias depois, abriram-re as fontes clo grande abysmo; e ehuva cahiu em torrentes durante quarenta dias
e quarenta noites. O oceano trasbordou de todos os lados,
as águas invadiram a terra inteira e acabaram por eler.arse mais de quinze cóvados acima das mais âltas mt,rrQuu, foi a-causa do idilú- | 2. P(,rque e cumo Noé foi
,rrori
I salvo do dilúvio?
(f).Qu?ndo

ageim

| 3. ('.,mo se deu o dilúvio ?
líala,.a Escriptu:a accommoda-se ao Ddsso modo de dizer;

G aoto! do u Deus infinitemeDte sábio não póderu, oono oa
de anepodimento. -

I

uoeaoa,
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tanhas. Tudo pereceu. Entretanto, â &re& balougava-se
sôbre êste mar immenso.

O dilúvio

r.'oltou. Scte clias depois, deixou sahir a pontlto; «lr' [arcle'
esta tornou a entrár na arca, trazettdo no bico tlnt r&minho de oliveira.
Embora as águas se tivessem retirado, a terra estava
ainú muito trriáiaa para ser habitada' Foi só doze mezes
ã;;;. á; comfoo do ãi]úvio que Noé recebeu nova ordem
ãr';Á à sahiu ãu ut., com su& farrúlia e os animeis que
nella estavam encerrados (no anno de 3308 antes de

J.

C.).

4. Que cousss uot6veis aconteceram desde o 5'o mez dêpois da
inuodicã,o até a eahida da arca?
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5. A arca de Noó era a figura da Igreja, fóra da qual
não Ili sah'ação.
6. Alliança de Derrs com Noó.
sahir da at.r,t,
- Ao
Noé apressoll-se em ltrvantar um altar
ao Scnhor àfin_
reeerJhe um sar,rifício de acção de graças. Agradou_se
"
muito o Senhor dêste sacrifício e abúçoou o patriarca
c os filhos. uCrestci c rnrrltiplieai-r,os, Íhes clis"e ellá, e
cnchei toda a terra. ,,
7. Ainda disse Deus a \oé : uFaço hojc alliança com_
tigo e rrom tua raça ; não haverá mais clilúvio ,1,,". i"u"ã,,

a

terra.

8. O areo-ír.is foi o signal rlosta alliança c o pcrrhor
clas promessas do Criaclor'.
9. Noé viveu ainda J50 anuos depois do dilúr.io mor_
;
reu nâ idade de 950 anno-*.
10. Reflexlio.
cs homens se tivessem arrependido, teriant
- Si
t,l;tido o perdão dc
I)eus.. Sem dú-vida, foi com intônçáo aó g.rrãã
triserit:órdia, que j)eus lhes concedeu ó lnrgn
lrruro d"."- ;;;;
empregadÕ.s a ccnstruir a arca. Lqcjanl_quaij?ôrenr as nossas
eulpas,
nunca d.esesperem< s da misericórdla- divina, eomtanto que o ,rãr.ã
--"ãu.
sejl acompanhado do vcrdadeiro aoejáã"
^u'ependimento

de vida.

..Pelo eontrário, i i nos en^dureeer.mos no mal, tenhamos â pel,suasáo
de qur o castigo r_rhirá sôbre nós, eedo ou tirde-

CAPÍTTILO V
Dispersão dos hornens.
No anno de 2907 antes de J. C.
Chronologia,
das divisõe-.
. . VOCABUI.ÁRIO.
do tempo e das datas
-ài."ãr,inaçao,
- acto ou eiiei[o eciência
históricee. -- Dielrcreã.,,
a" Ai"p""ã. ;
espâlhament

'pii"-r'a"-ãii!í"i,'ã"t-iii;-;ó;;; o ;
qlarsamento de um fe!:<e luminoso, po"
;;
difíerentes elementoe. - Fábulo, ôlt-o "* i,i,-rgi;r;ã",';"eoçio._Gracciar,
Çe.
dizer gracejos, ter ditos espirituosos-;
_ Idolarriu, criure
Íalar
-nõ_o
de quem adora um Ídolo.
"iiio;'rárirU^".
Licor, bebida que t* pà.Ír"ã'ãg"araentà o"afàóàÍ;
qmlquer liquido.
4ção o"
; aà.g*ir, Iririij
- Matdiçõo,
aâ e"i' "rieitá-ãe'"*.1áúãi.
üãná., i"üii'ã''íià" ã- í'oüíniiiã"' ;
r:Éia,,
-d,"j?..^ Y-":9*f
argDrlrcà
entre os ria8.- Sôtrbado. sétin
dia disemana._Torre.

!pi",

'

5. Pu -que a &rcâ era figura

6. Que' fez Noé ao sahlr
area

?

7. Deus
Noé

rE---

?

Sa

?

nã"o Lez

alliança bom

8. Qual foi o sicnal desta al-

liança

?

9. Que idade alcançou

Noé

?

10. Que instnreÇâo encerra a
história do dilúvio ?
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I

F n 'i+F-'E
e>';9
.
!ÍappaPara

a

uór'"

}istcia

temPos
dos nrimeinos
'do Mundo

com ellelneste]estaclo,fCham, o legundo filho, fez .zombaria c chamou os irmãos, Scm e J aphct, par& graceJar com
elles. Mas estes uão imitaram tão máu procedimento :
Corrr unt nrrttttl «ttllrrirttm o (:ol'l)o clo pai e Q'fastaranltse

(.otr

r(,-{}x'ito.

-i. p* ,,

--
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MÚDIO

Ao despertar,

sabendo da acção de seus filhos, Noé
e Japhet, Iangou ã maldição .ôb." á .aç"
de Cham, e condemnou-a a viver na esãravidão.
.
aben-çôou Sem

urta,r
peito

dos

do

faltar de

menin

iqrld

entadr

res_
o

"'"-',rilll*

7. Os filhos de Sem fixaram-se na Ásia c déram, mais
tarde, o pouo cle Deus ; os descendentes de Japhet po.,:,io_
rama Europa e os de Cham espalharam-se principaimentc

na AÍrica.

2. Qle ensina tão

eastigo

r.igoroso

?

3. Os filbos de Noé viveranr
muito tempo juntos ?
4. Que plojecto for.nraram

anles de se dispersar.?

(ú §lo moir aotávcis

T

_

{. Qr" signifion a palavla
?
6. Qual foi a sor.tc das três

Babel

graldes famílias llrot'erlenles dos
filbos de l-oé?
7. Em que paizos se fixaranr ?

a raça brrnoe, a tega amorella e s rÊç8 preta ou Eegra,
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8. Origern da
mens aÍastarant-se
rnisturararu fábula
pelasl paixões,

tribr

I

i

Tone de Babel': Dispsslo do'

bomene'

leiros illustres, ao sol, a estátuas inanimadas e até áe
mais vis criaturas a idolattia tornou-se quasi universal'
9. Entretanto, a' successão dos patrierces ma'nteve-se
na descendência delsem e, com elia, o conhecimento e
a prática da verdadeira religião.
8. Como
-ã"p"i.'procederam os-hoda dispersáo ?
rnÃ.

t
I

inteiramente a ver-

- 9-' .Pereceu
dadeira religiáo

?

EXERCÍCIO I.
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I)a

dispersÃo <los

saGB.{bA
honens?-l0.

-

cuÊso MüDtó

Ontle estava

o paraiso terrecl?

pyg posiçã,o oceupa_a_Âr'rnênin, em relrr,çiio rri rnar. \cgr.o? __
;: 11.
12.
A Airiea ern relaçâo á F)ulopa?
Exlittcicro 2.

SEGUNDO I'ERÍODO

FoRMAçÃo D0 P0v0 DE

DEUS

Da vocaçÍlo de Abrahão até o nascirrrento de Movsés.
Do anno de 2296 eté o anno de 1725 antes de J. C.

CAPÍTUIIO VI
Âbrahão e Isaac.
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foco do céu' em PuniçÉo dosseus
honra de algtrélrt' rio lugar onqe

{
{

eÍciçÀo' rppêllo',A roigiir Para mandal-o r!r Pôrz de uâ-

t"i'""'"tUt'

(

Messias.
"'í.'ür.Af,

eu

Abrahtro para ser

â origen e o chefe dêsttr

p0\'o Privilegiado. (l)'
«le Scnl' [illrtr
3. Àbrahãtr era tromenr jrrsto' clesccndlrrtc
0r', na chaldéia ; c,r5orit
cle \,é. \ascera "u .iára" tle
úuo iclólátra' lltlnca abanclonártr
vivesse uo meio a"
"*
do verdadeiro Deus'
o
" culto Senho,
e disse: nSahe.do tett par-z'
Ihe appareceu
;.'-it
-riem
p-âra a terra oy9 te mostrarer'
aoüu'-tuu família e
e.c7?l' ti hdo de ser abàn'
Eu te farei pai cle '* á'u"at poro (2)''
tla terra
iára?t'lrarl-ãs qtte
"'çõeã
puttiu Abrahão levando
;"til;;^;
5. Fiol á voz
com

esc
ráo,
do

déia (3), 'e- veiu armar

I

suas

Sichém (siqusrn) '

14.

l"r.
I --s
]nao

(1)o povo

dP

D^"I"_:l:T:5':":liT:l'
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6. Abrahão e lot separarn-Ee. _

üúDro

houve disputa etrtre os pastores de Lot
eo
os rebanhos delles eram muito numerosos
mais viver nos mesmos pastos. O pacÍfico

ao sobrinho Lot : '«lv[suãmigo,

.r;;; i.*ao.

;
pois, questões entre ti e mim, ent."
t.r. ã"irao.'u o,,
escolhe os Iugares que quizeres; S

não haja,
,,.^*,1r1

fO"o para a direita,

po

l(o í''.]

raUd,ata

da fonmaúo
CoBotU OE DEUS '

irei á csquerda ; si fôr.e
direita., Abrahão deeceu
rís portas de Hebrão ; Lot
rica e populosa, mas que j
6. Cootri

a, sêparsçeo

dc Lot e de Abrshão
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7. Abrahão üüa em paz e feliz quando eertos reis
vizinhos, de repente, invadiram o paiz, Baque&r&m-no e
fizeram Lot prisioneiro. A esta nova, acóde Abrahã,o eom
seus servos e seus alliados, surprehende os inimigos de
rroite, derrota+e e liberta seu sobrinho, a^ssim como todo's
os outtos prisioneiros.
8. Como voltava desta victória, foi abençoado por Mclchisedech, rei de Salém e sar:erdote do AltÍssimo, a quem
offereceu os dÍzimos clos despojos. Nesta occa^sião, Melchisedech offereceu ao Senhor um saerifício de aeçã,o de
sra,ças coúposto de pão e de vinho.
9. Este aacrifÍcio ero a figura dp §antÍssima Euehoristia,
10, Narclmouto do lrmcol.'-JÁ fazia olsum tompo
que Abrahão habitava o palz do Canasr c, por vÉrias
vezee, Deur lhe renováre I prome$a de multiplicar sua
posteridade «corno as estrêllas do céu, I entretanto, o
santo patriarea ainda nÃo tinha filho. À pedido de Sara
e segundo o costume de então, tomou como espôsa secundária a Egypcia Agar, stta escra\'&. Desta nniáo nsscetl
rrm filho : chamou-se Ismanl.
11. Nascirnento de lsaac.
- Mas o filho da eseravn
-\gar não clevia ser o herdeit'o das promessas do Senhor.
I)eus renovou sua allilrnça com Abrahão, ordenou-lhe a
cireumcisão e fez-lhe annunciar por anjos que Sara, entõo
rra idade de 90 annos, seria em breve mãe de um filho
rlr: cttja. posteridatle sahiría o Messias. Este herdeiro, esperad<l clr.sde nntito tempo, reeebett ao nascer o norne de
I saac.
Abrahão
12. Destruição de Sodorna.
- I'lmquatrto
para lhe prometter
aeompanhando os anjos ündos

o

nascimento de

co tempo depois da sua chegada
em Sodoma ?

Ismael.
11. Náo tcve

Àbrsblo outro

hão voltou

filho ?
12. Que rlirse

unt dor anjos

7. Que aconteceu a Lot, pou-

8. QUe houve quando Abra?

9. J)e qual cousa.era figura
o sacrifÍcio de Melchisodeeh ?

10. Contai

e

Abr&hãe?
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um filho, um delles lhe disse : «As iniquidacles de Sodomq
subiram.até o extremo e vou destruir esta ciclade.,
13. Â estas palavras, Abrahão commoveu-se de compai=
Iã,o e &treveu-se a, pedir graça pelos culpados, oSenhor
(1), di.." elle, haveis de perder o innocente corn o tmpio ?
Si houver einooenta justos em §odoma, pereoerâo eorq
todos oe outros habitantes ? *- Por ed,ustl delles, respondeu
o Senhor, perdoarei a toda a cidade,, Abraháo oontinuou :
«Pois que eomecei, falarei ainda a meu Senhor. Si houver
só quare.nta justos, petdoareis ainda ? Perdoarei, *
- ; mas talExeusai-me, Senhor, si me atrevo em insistir
vez haja só trinta justos.
trinta justos, farei
- Si houver
graça a todos.
D
si
houver
somente vinte, somente
dea?
Si dez justos
se acharem em Sodoma, a cidade
não pereeerá.,
14. Infelizmente, os dez justos rr.áo se acharam. Só Lot
se tinha ôonserr-ado no temor cle Deus no meio clêste povo
coi'rupto ; só elle escapou ao castigo.
15. Numa tarde, Lot estava sentado á porta cla cidacle;
percebeu dois estrangeiros qüe se approximavam: eraut
anjos escondidos sob folma humuna. Foi logo ao cnc<lntr«r
delles e lhes offereceu a hospitalidade, que ar.eitaram. Os
mensageiros crrlestes disseram a Lot. : o\,'ós e toclos aquelles que 'r-os pertencen.r, deixai depressa a cidade, porqlre
chegou a hora da sua de-qtruição.,, Lot foi logo ter conl seus
parentes e amigos, advertindo-os do perigo qrre os amc&çavâ e. aconselhando-os que abandonassem a cidadc ;
mas todos ridieularizarâm-no assim como os seus conselhos.

Na madrugatla do dia seguinte, os anjos fizeram sahir
da eidade Lot, sua mulher e suas duas filhas. Apenas
estavam fóra, Deus lançou sôbre Sodoma unra chuva de
fogo e de enxôfre que a consumiu com todos os habitantes.

t3. Que fez Abrtrhão ao ou- | doma para salvar a cidade?
vir esas palavras?
| 15. ('ontai a tlestruição
l{. Houve dez justus em So- I Sodonta.
(1) Abrah6o

dirigre a Deus

quo lhe fala pela bôom do anjo.
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16. Gomorrha e duas outras ciclades vizinhas, r:ulpadas
tlos-nresmcis crimes, experinrentaram & mesma
sorte.
^\pczar da prohibição expressa dos anjos, a mulher
,de77.
Lot r.irou a cabeça- para tiaz, afim de contemplar o
incêudio de Sodoma : foi ferida de morte e transfornrada
em cstátua de sal.

por estas qua«le água estag-

terrír,er cro céu contr.r
l9-. ,{q:ar e Ismael ".r".

rnael maltratar fsaac,
rrirrr-rsi ella disse ao es
r)orque o filho da escrava
Isaac.

»

it?"i :"i.JJiJ?T'"j'L'i"o;
m dia
dois

na

Is_
me_

iihillr?

20. Abrahâo sentiu muito tâo rigorosa exigência
porém, como soubc qrre t.al era a r.on'tade de õeus, ;
tlrriÃ
lrm pão.e um odre cheio de ,gu&, e earregou um
e outro
sôbre os hombros de Agar ; ãepâi., entre_'gou_tt.
o filho
Ismael, e despediu ambosde-c.asu pu.u que fá*.c,n,
ao [gyp_
to, ern companhia da família.
2l . Agar sahiu e po
rlesc,rto. Extenuado de

tal'a a

desfallecer. pa

rnorte de

seu

rirvore e foi
pelo pêso do

i
reanimouJhe a corasem c

lj],1"1: llT-i!""lhe,appareceu,
ensinou-lhe
uma fonte o-nae a áau
16. Que cidades tiveram a

soúe de Sodoma

"

o

]iüürd;;";r:

?

17. Que *conteceu ó mulher
de Lot ?
, 18. Que (,ous_a se formou no

lu65ar occupado

por sodoma e

ae eidadcs malditae?
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gar :,L sêde ardente. Assistido pelo Senhor, Ôresceu Ismael
ii,r d.,serto e chegotr a ser há,bil al;irador de orco e cle flecha'
22. Casou maís tardtl com Ltma, Bgypcia e foi pai dos
.-ímbes i,smaelítas,tão conheciclos nrr, história sob o nome

cle Sarrqncnos.

2ll. Sacrifício de Abrahão.

Querendo

o

Senhor

dia :
I)rovar a fé e a obediência de Abraháo, disse-lhe ttm
,,Tom& Isaac, teu filho único, que tanto am&s, e vem
offerecel-o em holoeausto sôbre a montanha que te indi-

Sacrifíclo de Abrabío'

carei., Que ordem para este pai amoroso! Como concüar
isto com as promessas divinas ?. . ' Sem embargo, Abraháo não hesitou um instante em obedeeer
24. Chamou ao filho, que ;á tinha vinte e cineo a'nno§,
e, eom elle, encaminhou-se em direcção ao lugar designado
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parâ o.a..irr.il
pé do*"";:
Abraháo carregou -sôbre os hombros de Isaae a lenha
ryue devia queimar o holoeausto, e elle rnesmo levou na

Âbrahão ! ehega, não toques no menino ; agoríi. sei que
temes a-_Deus, pois que, para lhe obedeeer, nâo poupa,ste

a teu filho único.,
25. \rolvendo-se, r-irr Abrahão Lrm carneiro c,rnbaraçado pelas pontas em um espinheiro ; tomou-o e irnm«rlou-o em lugar de Isaac.

27. Reflexão. -- Uorno Abrah:io, obctlcçamos l(rg() e eont àrrimo
e solicitude ás ordcns dc I)eus e dr sur Igi.eja : a riiais ineffável.r.c(:ompensa ser'á o pr.ônrio da nossa fidelidade.

28. Isaac

Íigura do llessias.

r:arregado com a lenha

<1ue

25. Que víctinra offereceu Àbrahão em lugal de Isaae?
26. Como Deus rccompensou
n fó de Âbratrão?
(l) Era.o

qual

o

uronte.

27. Que t.xcmplo nr.rs

brahâo nesta oceasiáo?

dí

28. Corno Isaac replescntl

Messias

mo*La ]roilá.t que ficou cnccrrarl«r
o têmDtro de Salonô,o,

E6 oleyou

Subindo

devia consumil-o
enr saeriííeio,
Ar,

?

ro reciuto

rre Jerusalám e sôbre o
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il joven Isaac é frisante figrua ou representação de Jesus
Christo, quando, eom a cruz n&s costas, ia subindo peno-

sâmente ó monte Calr'ário, onde del'ia ser immolado pela

salvação dos homens.

29..Casamento de Isaac.

-

Quando lsaac alcançor't
sopotâmia o seu
cla PróPria famí-

,1;;,füi:,'#'ü:
tava o paiz onde residia.
30. Fói-se, pois, Eliezer e quandr-r chegou a Harão,
erreonttott Rebecca, que estava tirando água de um poço'
Pela,s palavras clella, soube que era filha de Batuel e neta
rle Nacor, irmão de Abrahão.
Vendo que esta joven era â companheira que -o Senhor
tlestinála ão filho de seu amo, offere<'eu magnÍficos presentes, primeiro a ella mesma, e depois â seus pais ; em
ieguidai eonduziu-a ao paiz de Canaan, onde ella eontractort matrimônio com Isaac.
31. Morto de Abrahão. - Na iclade de 175 annos'
aeabou .r\braháo urna vida eheia das mais admiráveis virt,ucles. Sett corllo foi depositado por seu.q filhos Isaae e
Ismael mrm túmulo quc elle m.esmo eomprára para' enterrar sua mrtllrcr Sara (219i annos antes cle J' C')
32. A fé nas promesstrs de Deus foi a virtude distinetiva e earacter'ística de Abrahão ; pori'*'"tl mereceu -ser
charnado

o Pai

tlos oentes-

33. Prorness:r do l\{essias t'eita a Isttac''- I)e1lr'ris cla
morte de setr piti, r'ecebett também lsaat' u' prolrles§a qlie
ntod,as qs naçõZs drt terra suiarn abenç'oadas NAQLIELLD
29. Que fez Ablahâo quando
lsaac tcve a idade de casar?
30, Dicei como Eliezer encontrou e'reconheceu a esPôsa,
que a Providência destinava :r
I.,aoe.

31. Falrti da molte rle Alrrahâo.

32. Qual foi a virtude,esPe'
cial de Ahraháo ?
,33. Não recebeu Isaac u Prcmessa <iuc ,r llvÍessias snhiria dn
sua raça?

.
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que dell,e sahiria, e a su& posteridade seria tão numeros&
como as estrêllz: do céu e havia de possuir urn clia o paiz

de Canaan.,

CAl'ÍTt LO VII
Eeaú e Jacob.

l. Eeaú cede o direito de primogenitura. _ Isaae
teve dois filhos : Esaú e Jamb.
2. Esaú era o mais velho ;, segundo o costume dos
patriarcas, tinha direito á bênçaõ paterna, que deüa
instit,il-o chefe de família e herdôiro àu" pro-...as feitas
a Abrahão.

4. Jacob contou isto a sua mâe liebeeea, e, mais tardc,
ajudado por ella, eonseguiu obter_ a bênçáo 'paternal-;eni
lugar de Esaú.
5. Reflexão.

vil

é aquÍ a figura do per:cador que, por urlr
- Esaú
prazer, sacrifica
seus direitos e-."Éstiaf 'f,..rnçr.

__6,

I

rlc

Fuga de Jacl]r. promessa do Messias. __ Enaú
Quais forsm os dois filhos I mogenitura

Ieaac ?

2.

Qual
qu&rs
3.
ú

sa.

era o mais velho

?

e

as ?

Epri-
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a caminho.

irmão Esaú.
11. Durante

a úagem, lutou ttma noite toda eontra

7. Que aconteceu nesta fuga?
g. Oue disse Jacob dePois da
üsão em Bethel?
9. Que Íez Jacob ao chegar

o

II

10. Contai a volta de Jacob

zo oaiz de

ti.

Canaan.

Enr que occasião recelrcu
,Iaeob o n,rmo de Israel ?

Meopotâ,riria?
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12, Quantos filhos teve Jacob? Como se chemam?

gô

VIII
Josó.

1 lB. euais

são os mais eélebres

?

I
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1. Infância de José. -- Jacob nutria qp"c-'-al carinho
mais novo; deulhe até linl;ú;; ..t ãrt. «-' filhopor
"";;
causa desta preferêrcia,
côres.
ãíin"iã, ã"- ü.iu.

I

slquer
ado
mui,t'o
affe
que Elo âo
ânnunnham commettido e eontand
a gl6ria que teria mais tarde'
ãiruu*
z. Oi.."-Jt e. c"ito dia : uParecia-me que estava com-

j
lhe cl
mais

este

meu feixe
vosco & &rnârra,r no campo uns feixes de trigo e
prosternaram-se
se-úantor, ficando em pé e-os vossos
adoral-o'»^- Noutra occasiã'o' clisse-lhes:
o .ot, a luz e onze estrêllas que nre ado-

;;';;ã;;
úra
'""i."i[i,
"íi

çrl--ii,tã.

,;;i;t"á,

sêcca que está

I Joaé que
I nerrOçAO

I

3. No ânimo dos irmeos

no deserto''

oe

I
I

aEm

t{t
en tolB§ío a una p€gôa- ou oDlom' lrgurrrou Pvd.9t

I

.imli-aã profurdo recpolto e cuboiato'
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5, Sua intençã,o era retiral-o dalí quando os irmãoa estivessem longe e entregal-o ao pai.

6.
cheg
nica

en. E guando
artr.Do da túveDdo pa{t§er

uns negociantes isma€litas que iem ao'Egypto, venderam-

Jo-é vendido pelos irrrrãos.

no como escravo a e-*les estrangeiros pela quantia de r,-inte
moedas de prata.
7. Maneharam. depois, a túnica do menino com o s&u-

gue «le um eabrito e a enviaram a Jaeob mandando-lhe
clizer : uEis uma túniea que encontráruos ; vêde si por acaso não seria a de vosso filho José?, Ao rocebel-a, rr infe5. Qual era a intenção

ta de Itúben

?

secre-

6. Qual foi a sorte de José
uma vez nns mãos de seus ir-

mâos

?

7. Que fizeranr os iunôos de
José depois de vendcl-o tã.o
iuiquamente

I
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liz pai exclamou soluçando : uE' a túnica de meu filho ;
ai de mim ! uma fera cruel devorou a José."
8. José na casa de Putiphâr. - Abysmado em dôr

profunda, Jacob rráo cessavâ de ehorar a morte do filho
àmado ; entretanto, chegavam ao Egypto os mereadores
ismaelitas e vendiam José a Putiphár ; este homem desempenhava importante ca,rgo na corte do pharaó, ort rei
daquelle paiz,
3. As bellas qualidades de José mereceram-lhe muito de-

na mesma
10. José na prisão.
- Encontravam-se
do pharaó. Cada um
prisáo o copeiro-mór e o padeiro-mór
ieve um sonho que José explicou. Predisse que, llo fiui dc
três dias, o copeiro-mór seria restabelecido nas fuucções ;
clcpois, anntlnciott tristemente ao padeiro-mór que após o
mesnlo tempo, o pharaó o mandaria crucific.ar e seu corpo
serviria de pasto ás aves ; e as duas cousas se realizaratn
segundo a predieção de José.
11. O copeiro-mór promctteu a José trabalhar para soltal-o da prisão ; apczar desta promessa, José l)ermallecell
rnca,rceraclo mrlis

'

dois

annos.

12. Josê nâ eôrte do Pharaó. -- Por sua vez, o pharaó
teve dois sonhos que lhe causalam grande espanto.
No primeiro, viu sete vâccas gordas e fonnosÍssimas, qtrc
comiam capim trtrs margens do Nilo: e em seguida, foram
clevoradas por otttras sete muito ma,gras'
8. Que veiu a ser'
vez uo Egypto?
9. Como foi tlatado José

José muito tempo
Pot'

Putiphár ?
10. Que acouteeeu a José na
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Na segunda visão, pereebeu sete espigas, eheias de grãos
_
da nrelhol qualidade ; foram também dãvoradas po. oit u,
sete muito sêccas e privadas de grão.

13. Todos os'adivinhos do Egllpto forarn convoeados;
mas nenlrum poude interpretar óótas visoes. Iroi só entãá
que o eopeiro-mór se lembrou de José falou dello ao rci,
;
que o mandou chanrar logo.

.14.

,,Senhor, lhe disse José, os vossos tlois
sonhos sig_

niÍicam uma só e mesmâ, cous& : as sete vacc&s gonlas"e
as sete. espigas cheias annunciam sete annos cle- grande
a,bunclâneia e fertilidade, aos quais hão cle succederãutros
sete da mais espantosa miséria, representados pelas sete
vaecas magres e as sete rigas sê'eeas.
15. «Pnrdente será, ac
José, que o rei escolha
um ministro competente
,"s".re parte do trigã
"preserve o BSj?t" ã,
durante os annos de abund
fome quando vier o tempo
rás este ministro,» lhe diss
José era cheio do espírito de
anel e o poz no dedo de Jos

no de todo o Egypto. Tinha então José trinta anaos de

idader.

16. No mesmo tempo, mudou-lhe o rei o nome de José
por outro nome egypcio que significava Salaodor do mund,o,.
17. Os irrnãos de José vão ao Egypto. _ Chegou a
fome
lose p."ài.-sá.al

m&s,
viu-s
abun
.

bas

por

,Xtturro,rooo o Egypto
foi isto só: e.ail iao
José que foi possível
o

ainda, depois de attender á subiistência dà povo, r.endel
trigo aos extrangeiros, os quais acudirarn numerosos de to_
das as r.egiÕes üzinhas.
13. Pogde alguém explicar

cstes sonlros

?

14. Como explic<.ru José
do rei?
15. Que aviro deu Joeé

gonhos

o's

tur

rci e que respondeu

este

?

16. O rei nâo rnudou o nolne
de José ?
_ 17. Verúicou-se a predicçáo
dc Josó ?
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man18. Sabendo Jacob que se vendia trigo rro Egypto,
clrte
menor'
o
Benjamin,
dou alí os filhos, á excepção de
quardou pol rnêtlo de algum desastre'
'. iô. quã"do os filhos de Jacob chegaram ao Egypto, foram levados em presençâ de seu irmáo José e náo o reco-

f

tr. Vfr,rau, Jacob seus filhos

I

20' Qual irmáo Josó

guald<-ru

-"",;;; [.ü;"ã-Éevptoi |'o'oo'ófêm? as dtlflllt-P9":
19. Comt, foram ."."tidot I
imPeclir a
"'-Contai,
por José?
I nt1e,Lt',{t3*.lrara
gàbída .le Beninmin'
http://www.obrascatolicas.com
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Judá insistiu e mostrou a neeessidade absoluta desta separação momentânea ; prometteu tcr cspecial cuidado do
nrenino e Jacob acaborr por aceitar, dizendo : nTomai duas

yezes mais dinheiro do qne na primeira l,iagem, afim de

poder devolver o que encontrastes nos -sâccos, o qug,l, sem
dúvida, foi deixado pot engano. Tomai também algumas
írutas e perfumes, o melhor do que produz o nosso paiz e
offerecei-o áquelle ministro tão desconfiado, afim de obsequial-o. Queira o Deus todo poderoso tornar-vos propício
este homem, para que tolteis logo sãos e salvos, na, companhir dc Sirncão, aos braços de vosso pai ! Entretanto, ficarei err só e triste conro unr homem qtrc não têm rnais filhos !,
22. l,'oram-se, pois, os filhos de Jacob, e assim que ehegârarn ao llgypto, apreseutaram-se de novo a José e, pros-

trados em terra, offereceram-lhe presentes.
.lo-qé os reeebeu com vi'l-o carinho, permittiuJhes que vis-

§em o irmão Simeão e logo ,lhes perguntou : oVosso pai,
este bom velho de que me falastes, vive ainda ? como õstá

rle saúde ?,,
Os-inniicls lcsponderam : ..No,sso pâi, r.osso serto, vive e
está bom cle saúde.
-- Ilste é sem dúvida, accrescentou
.losé designando Beujamin, o irmão menor que deúeis trazer-lne ? -- Sirn, Senhor, é elle.
Filho meu, lhe disse Jo-

- sempre propíeio !u
que Deus te Euarde e te seja
Sahiu depressa do quarto onde se aehavam, porque não
flodia mais dominar a emoção á vista daquelle menino que
era, como. elle mesmo, filho também de Rachel. Chorou de
telnura e alegria. Depois de lavar o rosto para não p&recer.
ter chorado, voltou a seus irrnãos alguns instantes depois, e
r:onvidou-os para jantar á sua própri& mesa : extranharanr
rnuito semelhante tratamento.
23. Depois clo jantar, chamou José seu intendente e lhe
ilisse : oEneha de trigo os s&ccos dêstes Hebreus e, na bôcca do saceo, ponha o dinheiro de cada Llm, como já, f.ez na
-*é,

22. Como José rer:ebeu seus
23. Que ordern deu José
ilrnãos na "egttnda viagem ?
llropósitn ,le serrs nnáos ?

http://www.obrascatolicas.com

a

a

U rrlsróRrÀ. s,rttreD-c.

cúBso

MÍ)Dt0

primeira viagem; além disso. no s&cco do mais novo, esr,onda a rninha taça dc, prat'n., Tudo se fez segundo as ortlens dc José.
24. No dia seguinte, partiram os irmãos eontcntíssimos.
Estavam apenas fóra da cidade, José chamou o seu inten«lente e lhe disse : nCorra no encalço daquelles Hetrreus e
prencla-os dizendo-lhes ; «Porque viestes aqú como la-

fnltar a melr amo c roubar-lhe a taça de prata ?,'
O intendente correu logo c fez como disse José. Os filhos de .Ireob fiearam granclemente assustados e responderam : oNão é possível ; nlrnca nenhunr de nós roubou cousa alguma a ninguém. E' fácil verificar ; abramos os sacco-q
(' morra, aquelle qne fiver tomado a tnça e toclos nós fica«lrões para

remos entáo Yossos

escra\ros.

»

n taça apparecerrno de.
Benjamin.
(loristelna25. José reconhecidr) por seus irrnãos.
- os filhos cic
rlos de pena e de temor, transidos de espanto,
Rer-istararn-se os saeeos ; elogo

Jacob

foraú

r'econduzidos

á cidade e ]eveclos diante

dc

José.

Quando compareceraur perarrte rl urinistro, lança,rarn-str
todos a seus 1lés c este tlissc-lhcs com semblante irritado :
uPorque assinr pagastes <-r bern pelo nral ? - Sonhor, respondeu Juclá,, ninguém de nós t'onbort & \'osiJa taça ; todas
as apparências, poréln, nos corrdenrnarn; Derts n«l-" castiga;
llodeis guardar-nos todos como escra\-os. si tal Íôr a \-ossâ
vontadc.- .Não farei tal, replicou o ministlo, seria injustiça ; aqueile que furtou a taça, este ó qut-. deve ficar escravo; quanto a,os outr'{rs, voltai em paz para o vosso paiz.,
Ilntão, approxinotr-se Judá mais pcrto clo ministrcl, e,
de joelhos, deu a conhecer a pena immensa que a prisãodcr
Benjarnin causaria a seu velho pai ; falou em termos táo
vivos, tão corumcrventes que todos choravam de enteruecimento ; terminou seus rogos por esta súpplica : ,,Senhor ! si

.

24. Que rncidente desagradável perturbou r viagem dos
onze irm6oa

§t---

?

|
I

25. Quç aconteceu depois e
a conheeer?

oomo ,Iosé se deu

|
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eu voltar sern o menino, a dôr matsrá em breve nosso pai
amadíssin'ro ; ah ! clue infelicidade ! Responsabilizei-n-re por
Benjamin; aceitai-lre em Itrgar delle ; guardai-me eomo losso escl'&vo, ficalei d,' bôa rnettte. nra,s ti".'xn,i-o 11111tiy 'oln
es outrog,,
Náo podendo resistir mais tempo, José mandoulfóraria
sala todas-as pessôas extranhas; depois, ehorando ôopiosas
Lá,grimas, com voz sentida, exclatnou : uEr.r s«ir.l JÇsé, vosso

Joe6 reconhrcido por ,.eus irmâoe.

irmã,r-r ! Como vai no,*so peri ?..., N{as os irrnãos, ainda nrais
aterrados. não puderam responder palavra alguna; para
consolal-os, ,Iosé falou-lhes r.arinhosamente e disse eom muita brandura : uSim, sou .Iosé, r'osso irmáo ; mas não tenhais ruêdo, poisque, sr,nr dúr,icla, foipara vosso bemevossa sâlvaçÃo quc Deus permittiu que eu fosse conduzirtt r
este paiz."
I)ito isto, abraçou Benjamin, e estreitou-o por muito
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abundantes pastos ; nlo terá, de soffrer cousa alguma durante os cinco annos de fome que vamos ter fainda.»

26. Yiagem de Jacob ao Egypto.-Cheios de gôzo
e carregando valiosos presentes voltaram os filhos de Jacob
á, casa de seu pai e lhe disseram : nVosso filho José vive e

senh
o
sonho

é

Ao ouvir táo estupenda notí-

eia,

&receu despertar de profundo
nas palavras dos filhos. Estes
contaram-lhe por miudo tudo quanto se passára, mostraraDl os valiosos presentes que José fizera e, em partieular,
o-. magníficos earros do rei, ricos vestidos e muito dinheiro.
(-onr extremo júbilo, o venerando aneiáo reconheceu a ver,[lde c exelamou feliz: nPois que .Ios6 ainda vilc. nada
rrrais tenho a dcsejar ; irei r.el-o antes de morrcl'.»
..lacob rerrniu sua família em nírmero de trinta pessôas
prrrtiu ; rluando chegou aos limites da sua terra. antes dc
lrrtrar no Egypto, eonsultou o Senhor, que lhe appàrecelt e
tlisse : uNáo tenas, desce ao Egarto onde quero multiplicar
rL tua posteridacle ; dahí ehamarei os teus descendentes para
os estabeleeer com glória na terra que prometti.,
Judá foi adiante para avisar José da ehegada de'seu pri:
Iogo que o soube, José mandorr arrear o seu mais bello r.a-

l

vallo, sahirr ao encontro do pai trmado e abraçon-o eonr
terna enroção e prantos cle aleglia. Dis.qc-lhtt o vcnr,rár'el
,Iaeob: oAgora. pos,qo m()rrel en) I)i12. píris qllo yi o tcrr

rosto.,
Depois, Jo,.é cr &preselrtou ao phu,raó. Este aclmir<-'u-se
muito do aspecto cligno e venerável clo sanlo rurcião. PerguntouJhe, enr particrnlar, quantos annos de vida tinha
"Os dias dr minha pereerinação, resporrdcu-lhe Jacob, sãr,
26. Contai a alegria de Jacoh quapdo lhe voltaram os filhos?
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cento e
Ju" 0,,.o" ,ull
comparados com a, longa vida de merts pais. '
2i. José obteve parâ o paie os irmãos o fertilíssimopaiz
de Geesm, onde Jacob viveu ainda dezesete &nnos,

,,0,r,;",",

.Judrí, teus irmãos louvar-te-ão e prostrar-se-ão a.teus
; tua mão estará sôbre a cabeça dos teus inimiggs. O
iupiro nda salvird dp JltdÁ al,é quô rtmha AQUELLD)que
deae ser m.ai:adn e serd, a erpectaliaa do* nações,>
Depois, morreu tranquillamente, entregando a bella alma a Dens ; segundo seu desejo, o seu corpo foi transportaclo-ao paiz de Canaan, onde recebeu honrosa sepultrtla,
ao lado cle Abrahão, Isaac e Rebeeca,
Cincoenta e qtlatro atltos llutis
29. Morte de José.
pés

tarcle, r»olrorr também José, cumulado de honras e de t'otr-

sideração: governára

o Egypto durante oitenta

atutos

samado, posto em ttm ataúcli.' e t'tpelos filhos de Israel. Mais tarde.

foram levaclos ao vallc dc Mttt;:lrré, onde repousaram ao lado do-s de seus pais.
30. Reflexão. -O plrrcedimento de José pala conl (,s ilnlà('t
cn,sina que. todo o bpm christáo devc osquet'er-se das injtirius recr'lridas e pâBar o rnal com o bem.
odia31. José figura do Messias.
- Injttstlrrncrrle
do por seus irmáos, vendido por elles a uns extl'angeiros.
encerrado tr'ês annos numa prisão c depois ettllrttlaclo de
honras pelo pharaó, qrte lhe dá o nome de Saluudor

d.o, José
27:

é a mais

surprohendente,

Em que região se

l.releceu Jaet,b

e

esta-

-sua fanrÍlia

?

23. Conlái r morte- «le Jact,b.
29, Quando morreu José e
onde foi eepultado ?

d,o

rnun-

a mais aclmirável

c

30. Que ensine o procedimento dé ,Iosó l)âl'át corn os irmàos?
31. Cotrr,, .I,'só ó rr licrtra do
Messias

?
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(]ÂPÍTULO IX
Htstórla do Job,

l.

Riquezas e ürtudes de Job.

No tempo em que
um dãs_

r)r()n'eu Jo-*ó, rrivia na terra de Hus, em lduméià,
cendente de Esaú, quc sc chan.ral'a Joà.

2. Dera-lhe o Senhor trrclo quanto se pórle clesejar na
terríi a respeito da ft'licidade ; pois, ria-se rocleado de nr.r-

mero§
eélebr
don§,

as riqttezas e seu nome era
a,\'& em paz de todos estes

.endo eom a maior piedade

e hon

3, Proyas que Job soffreu.

Certo dia em que

os

- de f)eus, segundó a exanjos estavam reruriclos em presença
lrressã<.r dos livr.os sagraclos, u,presentou-se Sãtaná2. rro

nreio delles, e cli,.se-lhe o lltcrno:oDonde vens tu?, Rtspomklu o clemônio: ..-\eêbo de pereorrer.toda a terra.
Viete o meu.servo Job? replir:oir o Senhor. Não ha ninguém na terra quo .seja cr»no elle, simples e recto, tentente
e Dens e inimigo do rnal. -.- Senhor, eôrrtinuou o clernônio,

l.
,Iob

Quem era o santo homem
?

2. Era fartrrecido por Deus
de grandes bons ?

\!

3. Contai (.omo (J

rlenrôni,r

obteve de DeU. n prrmirsão tlo
provar Jo[,
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r'írs aiurnulastes tantos bcus ern seu f&yor que sua virtude
rtârr tenr nrda de cxtraoxlinário. Mas fazei-lhe sentir urn
pouco o pêso da vossa mâo, tirai-lhc o qrre possue e vereis
entlo corno ha tle arnaldiçoar-vos e abandon&r-vos.
Pois, scja &ssim, disse o Senhor, vai, deixo-te todos os bens
que lhe pertencem ; prohibo-te, porém, de tocar na, surl
pessôa.,
4. No ure.smo instante, as mais espantosas infelicidades
c:rlriram sôbre Job, que fôra tão feliz até então.
5. Estar,.a tranquillamerrte deseansando debaixo de sua
teuda, quando um dos criados, todo espavorido, chegou eorrendo e clisse : uSenhor, os Sabeus invadirsm yoss&s terras,
levaram os bois e os jumentos, e mataram todos os vosso§
empregados ; eu só escapei e vim dar-vos esta notíeia.»
6. Não tinha bem acabado quando veiu outro correio,
<1ue tlisse a Job: uO fogo de céu cahiu sôbre os yossos rebanhos e pastores ; o raio os consumiu e reduziu a cinzas I

sulvei-me eu sozinho para trazer.vos esta nov&. »
7. N{al que disse isto, sobreveiu terceiro mensageiro, que
acere-scentou : ,,\'ier&m os Chaldeus, deram em voslsofr c&rurc.los em três grandes quadrilhas l mataram os vossos ser\'os e eu fui o únieo a salvar-me do morticÍnio.,
[i, ,\ntes
outro, que disse a
,lob: nl]m
repente do deserto,
cluando vos
todos reunidos na.
ho ; o furacã,o abalou os quatro

om ella êm terra esmagando nas
s ; e eu só.pude frrgir para parti-

9. ,\o ouür tão terrÍvel notícia, levantou-se Job e rasãüs vestes, em sigrral cle luto I longe, porém, de irritar:.:l1T J""h-,_ prostrou-se com a face por terra e

gou

:

4. Serviu-se o demônio

permissão

desta

?

5. Que infelicidade se eontou

primeiro o Job

?

6. Que dl*sn o segundo men-

sageiro

?

E o terceiro?
8. E o ou.arto?
7.

9. Que fei .loU ao ouvil

terÍvd

notÍcie

?
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,lisse: uDeus me'binha dado tudo, tirou-me tudo; bemdito
teja o seu santo trorne !. . . ,,
10. Todavia, Satir,nriz obteve ainda permissão de affligir Job em,sua pessôa c -logo feriu o -santo homem cem
utna chaga asquerosa que lhe cobria o corpo desde a planta dos pés até o curne da cabeça.
ll. Cahido de repente na urais espantosa miséria, causanclo nojenta repugâneia a todos e obrigado s;jazer sôbre

Oe'amiaoa de Job.

rrm monturo, t'aspaudo suas úlceras &squeros&s com um
caco 'de telha, Job supportou todas estas dttras prova-*
corn a maior resigna'çãn e sem proferir nem siquer uma
palavra de queixa.
12. Clomo si tantos males reunidos uão bastassem para
10. Quc obte:r'e ninda §n- I
tarrá.2?
' 1I. Como Jôb suppri.rtorr Ír- II
.

manha prova?

t2,Como proôédeu a' espôsn

de Job?
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viu ainda stla própria mulher zombar delle e dizer-lhe : oComo! ficas obstinado na'tua simplicidade, dando graças a Deus ; vai, bemdize+ pela derradeira vez e morre l, Job contentou-se em responderJhe
com hrandura : oEstás falando como néscia ; si recebemos
os bens da mão'do Senhor,'porque é que não recebeúauros também os males ? Quanto a mim, ainda mesmo qurr
me matasse, esperaria ainda nelle.,
13. Três amigos souberam das suas infelicidades e vit'lnm igualmente ü-sital-o ; logo que o avistaram, puzeralIl
exercer sua paeiência,

rrelle os olhos, ruas não o reeonheceram. Àpproximanclo-st'.
lolüperam em altos gritos ; clerramaram lágrimas abunikintes; resgayâm as vestimentas e cobriam a cabeça de cinzas. Assentados em terra, pot muito tempo guardararn tris:
te silêneio. Assim, por única consolnçâo Job vê hometrs
consternados, com o rogto abatido c os rtltros cheios d,'
kigrimas.

14. A compaixão delles, porém, rttudou-se, breve, enl
queixas e reprehensões amargas, pois estes amigos estar-at» persuadiclos de que Deu-s envia provações e fnfortÍtnios
só ao ímpio para castigal-o das suas iniquidades.
15. Job, pelo contrário, sabia múto bem que Deus é rr
soberano allsoluto e tem pleno poder dc prover seus arnigos assim como de castigar os pcccadores ; sabia tart-rbéur
cluc a paeiêneia rtnida á humilclaclc tros soffrimentos glorifica a Detrs e multiplica os nossos merecimcntos ; porisso,
permânecelr inabalável na sua confiança na Providência
r. ua espel'lirrçr de uma vida melhor.
16. nTende compaixão de mirn, dizia elle, ao ntenos vós
«iue sois meu,s amigos, porque a mão do Senhor me feriu !...
Sci quc rneu Reclemptor é vivo e quc, no írltimo dia, hei
de resrrscitar da terra I sei que revestido da minha própria
13, Que fizerarr. os amigos de

.Iob

?

14. Em.que se mudou

paixáo delles?

a,

com-

15. Como supportou Jolr ss

injustas queixas delles ?
16. .Quais foratn as. palavras
delle

?
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(r&rne, conüemplarei o rostô do meu Deus com os próprios
olhos; abrigo esta esperança no fundo do coração,»
17. Nova prosperidade de Job.
Por Íim, Deus se

- generosamente sua
eompadeeeu do seu servo e recompensou

fidclidade ; devolveu-lhe a saúde, deu-lhe noya famÍlia com
o clôbro dos bcns que o demônio lhe arrebatára e prolongou-lhe a vida por mais 140 annos, até a idade de 210 annos.
18. Reflexão.
1.. Assirn ó que, ás vezes, o céu põe â rrossrr
á prova. Saibamos, cm tais easos, mostrar, como Job, grande
resigrração e confiançu, ern I)eus, o cluzll uunca abendona os que uelle
eonfiam.
2.. A histór'ia de Job eusina tarnbéru a .irnpor.tante verdade quo o
tlemônio náo tem poder contro nós, siniro ernquanto Deus o perntiile, e mesmo as tentações e os ataqrres do demônio lavorecem â Dossil
salvaçáo quando s:lbemos utilizal-os.

-

l'é

rrxEnuÍolo
l.

3.

MesQue significa a palavra Mesopotâmia? --2. Israel?
-3. --5.
sios,)
A palavltr odoror, quando se fala rle unr hornem?
-4
6. Que se enteudc pol sczplro nesta
Que é figula do Messia^s ?
exprcssão t O sceptro náo sahirá
de Judá, etc. ?
7. Definir os vocábulos seguintes : dlzimo, odre, tribu, císlerna, -espiã,o, copeiro-m.ór.
Qualdo conreçou o.segundo período da Histór'ir sagrada?-8.
1). Quando acabou?--10. Em que ânno aconteceu a vocaçã,o de
Àbrahão? -11. À chegada de Jncob e sua família eo Egypto?

EXlrRClÍü,IO 4.

1. Sôbre quc mol)te Abraháo ia sacrifical o filho?

Onde está

-2. em relação
posiçáo ocupava a telr:l de Gessen
3.
- NiIoQue
4. trlntre que rios esta situada a Mesoputâás bôccas do
?
rnia ? -- 5. Qual é r -otigern do mar Morto ?
ô. Donde vem o norne de Canaan?
Qual é a duraçáo do segundo período da His-7.
tória sagrada ?
8. Que factos principnis c<-rntém este 2.. período ?
o Egypto

L

?

Quais são os nornes do povo de

Deus?--10. Coutai a, tocaÇão

de Àbrahão? -- ll. Porque Jacoll se retirou cm Mesopotâmia

e

<1ue

?

Ihe ar:onteceu na viagem

1. Contai a

?

-

f

2.

Quais erâm os filhos de Jacob

Ir]-xIJRCT1CIO 5.
histór'ia de José desde a infância até

a sua elevaçáo

A segunda parte da histórÍa dc José, desde a sua
elevoçáo no -2.
Dgypto até a morte.
3. Quais foram as provas de Job ?
--4. Como foi recompensada a- fidelidade delle?-5. Dizei uma
rro Egypto.

1?: Como Deus reeoàpensou a
berólca fid€üdade do seu servo?

|

18. Que iartrucgôec êDoêrr&

| a bistória de Job?
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o

Messias. -.-- 6.

Citai as várias promessaé do Messias desde Adão até Jacgb'
- 7.
Mostrai por uni exemplo, quão heróicas foram a fé e a obediência
cle Abraão.
José figurou o Messias?
- 9. Que virtudes
- 8. Como
blilhanr sribretudo
na vida do José?

TERCEIRO PERÍODO
ESTABELECIMENTO DO POVO DE DEUS
NA TERRA PROMETTIDA
Do naeclmento de Moyséa á morte de Joauó.
Do anno de 1725 eté o enuo'do 1680 onter do J C.
§U}tMÁNI
mehoe e6cu]
eugem do m
Hebreus no
ou pair de Oanaan.

CÀPÍTUIJO X
A eahida do Egypto.

ligno, que tem ineliuação pare

o

mento eeneÍvel oppato ág lein dg
omuipotência divina.
Múmia,

-

Ymelho (mc)' ru que eepara
U'lcera, ferida com produçEo de pus.
- ds Arábia ; leva einda oe nomes do-gôlÍo Arfuiro a m ErtlJçu.
a África

sebeg.

Tão rapidameute se
1. Os Hebreue perseguidos.
ruultiplicaram no Egypto os descendentes
de Jacob, que
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dois séculos depois da morte de José, fornravam já r'erdadeiro e numeroso po\ro.
2, Este augmento alarrnou os Egypcios de tal maneiro
que um de seus reis, ehamado Ramsés II (1), «o qual não
conhecêra a José,» começou a perseguil-os cruelmentc. \o
principio, procurou enfraquecel-os, impondo-lhes os nais
duros trabalhos nas fábricas de tijolos ; mâs como este
rneio não produziu o resultado desejado, ordenou terminant,emente que todos os filhos v&rões dos Hebreus fossem ar-

3. Infância de Moysés. Por aquelle tempo n&sceu
haüa de ser o libertador
do polo de Deus (uo
zrnno de 1725 antes de J. C.).
4. Era Moysés filho dà Amrão e Jocabed, da tribu de
Moysê,s que

Leví. Como era lindíssírno e sua mâe o amava extremosamente, ella o oceultou em casa durante três mezes ; temendo depois elle fossc descobet'to, a piedosa mãe teceu
rrm cestinho de juuco, calafetou-o com banho de betuure er
pez, deitou dentro o querido filhinho e o deixou a-"sim, encommenclandr»o ít, protecção cle Deus, n«r meio dos caniços,
na-s margens do Nilo.

5. Pouco depois perrnittiu I)t'us rlre a filha do pharaó
viesstr tornar banho rrarlr-relle sítio ; <lanclo com os olhos na
cestinha que fluctuar.a entre os eaniços, mandou uma das

viu que harria clentro uml criança, extraordinariarnente formosa, que
estava & chorâr;tcr'«r compaixão e disse: uPobrezinhcl ! ó
o filho de algurn Hebreu !, Resolveu salval-o.
'Precisava-se de uma ama de leite para o lecém-nascido.
Maria, irmã do menino, que estava ügiando nos a,rredores,
suas donzellas qlre a Iosse buscar. Ao abril-a

2. Que pensarirn os Egr.pcios dêste rápido augnrento dos
I-Iebreus

?

3. Que famos()
.(]!J
ruôdria
de

lico

\

pel,\iouagem

nrsceu nesla época?
-1. Quem era Moysés?

5. Contai corno Moysés

salvo pela filha clo

dolo, sob--o
a Fétir Ro

della

com

foi

phararl.

Foi.descobertt r

Congrc€co cath(io.
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Senhora,

dar leite
a, e faça
menina correu logo chamar a próo contou. Apenas chegaram diante

P
d
este menino,-ltoma-o

-e

ssta ctisse a Jocabed : uEstás vendo

jcria-o.rparaímiml; mais tarde, pa-

Moye0e

quem Moysés foi

Q. -Por
üedo?

salw dor águne.

adop

7. fumbrou+e Moyióe dog
| seus
imãos, os Eebreú?

|
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côrte, não se esqueceu Moysés de seus it'máos os Hebretts,
occasião, expoz â r'ida para salval-os.
8. NIais tarde, virt-se obrigado a alttrridrirtar a côrte tr t'etirar-se no deserto de llatliõo I alí llass«-ru quarertta artnos
occupado em guardor os rebanhos de um sacerdotc do

e até, numa

paiz, chamado Jethro, euja filha Sophorâ totuttrt coucr
cspôsa.

9. Missão

de

Moyeês.

Dstat'r tlltr tlia

ullast'ctr-

tundo seu rebanho no nronte Horeb, cis qtte o Setthor lht'
âpparcceu uo meio de uma sarça, que ardia sem sC, col.lstlmir I anuttnciou-lhe que o havia escolhido para libertar rr
poyo de Israel da escravidão do Egypto.

10. Assustado pelas difficulclades da missão, N{oysés supplicou ao Senhor, qtte não lha impuzesse; afin'r de animal-o,
Deus eoneecleu-lhe o poder cle fazel milagres conl a vitl li
<1rte levava na máo e lhe detr por col)tpanltciro sert irtrrâ«r
nraior, ehamado Aorão, perâ eooporar tto t'rttnprimr:uto tlt's-

ta difrcil

missão.

ptlis,
11. As pragas «lo Egypto.
- Allrtlseutou-sc'
Moysés á corte do pharaó, sttccessor de Ramsés II, c inti-

mou-lhe, da parte de Deus, qtte deixasse o povo hebrert
sahir livremente. () príncipe recusou obstinaclatnente. IIntão, por meio de Moysés e de Aarão, Deus castigou o paiz
com os terúveis males que se chamam as dez pragas do
Egypto.

12. Consistiram nos seguintes flagellos : I.o as águas rnudaram-se em s&ngue I 2.' todo o paiz cobriu-se de rãs ;
3.o espessas nuvens de pernilongos at&carâm os homcns e
os animais ; 4.o moscas perigosíssimas espalharam-se por
toda a parte I 5.o maligna peste fez morrer o gado e a,nimais doméatieos ; 6.' os homens e os enimais viram-se
8. Onde se retirou depois de
:r.bandonar a côrte ?
9. Ônde

annünciou
deStinava?

e como I)eus lhe
a miisío â que o

10. Aceitou Moysés a eseolha

do Senhor?

11. Conseguiu logo o, cumprimento da sua missio ?
12. Quais são as dez pragas

do Eglpto

?
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cheios de repugnantes úleeras ; 7.o medonhas tempestades
c fortes saraivas destruiram as colheitas I 8.o nuvens de gal'anhotos invadiram os campos e devoraram o que haüa eseapado ás saraivas ; 9.o espessas trevas obscureceram todo

o paiz durante três clias ; 10.o por fim, na mesma noite,
morrer&m todos os primogênitos dos Egy'pcios.

13. A Páscoa.
Antes desta última praga, Deus
dissera a Moysés : -oConvoca os filhos de Israel e dizelhes :
No ttéeimo quarto dia dêste mez, tomareis um cordeiro de

lrm anno, sem mancha ; reunidos por famÍlias, immolai-o
pela tarde; com o sangue mareareis as portas das vossas
casas e comereis & carne assada, com pão asmo e alfaces
amal'gas. Durante a refeição, estareis como quem vai de
r.iagem : cinta posta, pés calçaclos e bordão na mão.
Naquella mesma noite, enviarei o meu anjo ao Egrpto- e elle
ferirá de morte todos os primogênitos dos Egypcios; mas,
á vista do sangue que marcará as vossâs portas, passará
adiante e poupar-vos-á.
Celebrareis este dia, de geração

em geração.
Tal foi, entre os Judeus, a origem da grande festa da
Páscoa.

14. A Páecoa judáica figura da nogea.
A Pdsua,
- grande
que os Judeus celebravam todos os annos eom
regozijo, em signal de reeonheeimento, era, a figura da nossa
festa da Pdscoa,'neste dia, pela reeepção de Nosso Senhor
.Iestrs Christo, Corileiro de Deus, celebramos a memória'da,
srra resrrrreição e da s1ra" passagenx da morte á, vida gloriosa.

15. O eordeiro pascal

figura de Jesus Chrleto.- 0

cordeiro paseal, cujo sangue preservou os primogênitos dos
Hebreug era figura de Jesus Christo cujo sangue nos remiu e salvou da morte do peccado.
16. Passagem do mar Vermelho.
Veneido por tan-

-

18; Que ordem rBcebera,m

Iaraelitas antes
praga

d&

o§

déeima

?

14. Que festa christã, era figu-

rada pela Pásooa dos Judeus?

15. A quem rrcpresenta o êordeiro paseal?
16. Falai de sahida dos Hebreus.
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tas calarnidades, peunittiu emfim o pharaô que os flebreus
sahissem do Egpto. Partiram da cidade dc Ramessés e
se dirigiram pars o mar Vermelho em número de seiscentos mil, sem contar os velhos, as mulheres e us crianças

(no anno de 1645 antes de J.C.).
17. Arrependeu-se o rei de os havt'r' deixaclo sahir e enviou, para;perseguil-os, ,um exér'<'ito qlle os alcanç<nr nas
praias do mar \Ielmelho.

O er6rcíto do phirra6 perece lae águasldo mar Vecmelho.

18. .Vendo-se os I{e'breus om extremo perigo do parte
dos Egj'pcios, espantaram-se muito e começaram a mllrmurar ; então Moysés lhes üsse : uTende confiança e .t'e.
reis hoje as mára:rilhas de Deus. >)
19. Em seguida, extendeu o braço para o mar e veiu
17. Nâo se arrepeudeu o rei
de ter deixado sahir os Ilebreüs ?

18. Quo iizemm os TÍehreu..

I
I
'

ncste apeltado pcligo

?

19. Que graade milagre ope.

r<,,u

-.ilIovsé+ neste encoatru?
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lort'e vento que üviüu as águas ; os flebreus passaraú
a pé enxuto, elevando-se as águas á direita e'á esqueqda'
como altas muralhas.
20. Quando os Egj,pcios viram que os Israelitas, lhes es-'
capavaÍn, precipitaram-se atrá,2. De repente, porém, introduziu-se a mais espantosa conJusão n&s suas fileiras,
pois todos clamavam i .,Fujamos de Israel !O Senhor com-..
bate contra nós !, Eraldemasiado tarde. De novo,'Moysês
estende a mão pâra o mar, o abysrrro fecha-se e o exército
do pharaó fica sepultaclo uas águas (no anno de 1645 antes rle J. C.).
21. Em vista de tão estupendo milagre, os Israelitas publicaram a omnipotência de Deus e Moysés, em nome d<r
l)ovo, compoz sublime cântico de acções cle graças.

.

(!\PÍT[ILO XI
Publicação do Decálogo.
yffCAgUl-rinfO.

Acanrpramento, lugar oude estabelece seu ,.aúpo úu'
falt& de Íidelidade entre o.
; arraial.

- pessôas
t:xército, urn bando de

cônjugee.--Ápedrejur, lapidar, mat&r -Àdultá"io,
ás pedradas.
vaBta peDínsulú
N
ao pord*f,e;
; compreheude três part€s: -ÂráLia,

)r
.'

ceDtroe&lêêtei eAr&lia

us designaram primeiro

um

-Átriq,por
os
fiéis ao re

dor do taberoáculo; mais tarde, aignilicou todoB oB páteos contÍguos ao templo
de Jerusalém.-Bacia de bronze, becia qrre servia aos mcerdotes judeud nÀtlr
es tbluções.
de wto. cztdelzbro de ste ramos, con L{mpadas que- Candelabm
o grande sccerdote
accendia solennemente cada noite.
ffpírito ce
-Cherutrim,
Ieste que ocupa o regrrndo ltrgar na hiàmrchia dos anjos.
Calaniz, avo dos
ctmpos. semelhante á perdiz, ds carne euouleotl, que- se domeetips Íacil.
rnenl,e,-Dcc6logo, os dez mandamentoe da lei dada a l\Íoisés no alto do Sinsi.'
-- I)ogna, verdade de Íé, delinidr pelg lgreja, e que devemos crer sprdiaameDto-- Geada, congeleção do oryslho, formando ma càmada braoea gôbre ô solo,
rs plantm.-Horeb, monto dg fuÁbio, ao Dollo do Sinai, onde Deui sppatdoàü
t Moi#s D& srga ardente. Idolatria, orime de quem adora um ldplo. Lgls-..

,

loção, corpo de leia.
Irio,- preceito g*ai e pcrmanent€ imposto Éor ma- autoridade legÍtima, quer a- todos m hómens, quer aos membros do.ua ,nociedÀde puricular.
Á now lei, a de Jeeus Christo, o Evangelho. -.-Levito, ihetribtd da trii
- ; 6âcúdote, clérigo. Mananciol,
bu de Lêvl
- dos pd.es de
origem, Íoute ebudsnte.
Meea
qual se oolloeavam, conio -uma offerta perpétu&

Be
res
Iongínquo; vlagem
tário eccleei6stico i
era outrora o cheÍs
rsnovay&m
Moieés.

toíle

s, que q9 1efe1q.e
lhe Íazem. Pàs-

BB

Oráculo.

sar ao -fio da oepada

16 saDtc e de dovoçÉo.
tonlílice, hoié ê o pzp

20. Côrno p€Feeeu o eiército
dos Eg"jpcios

?

templo.

viagen.

- prüz
num-

Prevoricado

21. Que fizeram os Eebr€rls

I
i á vista ãàste prodÍgio?'.::-"'
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1. Entrada dos Hebreus

cuBSo

no

MÉDro

Depois da
o llovo de
fsrael nos desertos da Àrábia onde deüa andar errante
dtrrante quarenta ârriros; antes de estabeleeer-se na, terra
deserto.

mila,grosa passagem do mar Vermelho, entrou
prom,ettidn.

2. Durante esta longa peregrinaçáo, foi do agrado do
multiplicar os prodígios em fa,vor dos Hebreus.
3. Desde a sahida do Egypto, eram guiados no caminho
por Uma nu\fem em forma de columna, escura durante o
dia e luminosa dtrrânte a noite ; com seus mo'r,imentos e
Sernhor

repousos, ess& nuvem indicava-lhes si der.iam ca.minhar otr
a,ca.mpar.

4. Hal'ia um mez que andavam no deserto quando lhes
faltaram os r,'íveres ; então, o povo Lromeçoll a mrumurar
eontra I\{oysés e Aarão dizendo : ,,Oxalá tir'éssemos perecido'no Egypto ! Para que trazer-nos a e-ste deserto ondc
vamos morrer de fome?, Orrviu o Stnhor as queixas delles
e, na mesma tarde,'cahiraur nuvens de eodornizes no acal)r-

pamento.

5. No dia seguinte, ao alvorecer, eobriu-se a terra

de

rrma espécie de orvalho gelado, cujos grãosinhos, braneos a
modo de geada, tinham o gôsto da flôr cle farinha conr
mel. Era o mnrui. Esse alimento milagroso eahia do céu
todas a§ madrugadas e cada qual recolhia â provisâo que
era necessária para o dia ; e esta comida celeste nunca

l. Que caminho tornou c por.o de Peus depois de passa,r o
mar Vermelho?
2. Deus não ruostruu

o

scu

poder p favor delles ?
3. Como se guiava, o poYo no

deserto

?

4. Contai
doraiaes

o milagre das co-

?

5. Que outlo alimento -for-

rreceu

o

[Jenhor
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faltou aos flebreus durante quarenta &nllos, até que err,
traiaur na terra de promissãô.
6. O maná era, segundo o próprio ensino dc .lesus
- santa Eucharistia, pão r-ivo baixado
Christo,
de
- figura
«lo céu para
sustentar as alrnas dos fiéis sôbre a terra, até
tlue entrem no céu, a verdadeira pátria.
7. Em Raphidim, o povo soffria eruelmente de sêde. Enr
companhia dos mais velhos, Moysés foi até o monte Horeb 1 ali, dando no rochedo com a vara, fez brotar rico e
abundante manancial de água.
8. Naquelle tempo, os Hebreus foram atacados pelos
Amalecitas, habitantes do deselto. Josué foi encarregaclcr
de combatel-os e travou a batalha; entretanto, Nloysés
poz-se em oração na montanha vizinha, conr Aar'ão c Hur'.
Estcs observaram que emquanto Moysés rezava (oh I mlravilhoso poder da oraçã"o !), os Arnalecitas eranr derrrrtrrdos, mas cobravam logo r.antagcm sempre que, (redcDdo ri
fadiga, o santo var'áo deixar-a de lclentat os lrlaços no cérr.
[)or isso, fazentlo-o sentar, snstivcllu.n-lhc os hraços clgui-

a den'trta completa dos inirnigos.
9. Os Hebreus no Sinai.
Três mezes depois dc

clos até

sahir clo Bgypto, os Hebrer.rs &r'maram
suas tendas de carnparrha na raiz rlo monte Szloi, onde Deus ia fazer alliança

com elles e clrrr-lhes a lei.
10. Conforn-,e a ordem que recebera de Deus, subiu
IIoysés ao monte e o Senhor lhe ordenoudedizer aopovo :
oVistes de que maneira vos tirei do Egypto ; si quizerdes
ouvir a minha vóz e guardar minha alliança com fidelida-

de, sereis meu poyo escolhido., Moysés repetiuas palavras
do Senhor e os fsraelitas responderam unânimes : uFaremos tudo quanto o Senhor mander.» E Deus accrescentou
6. Que figura o maná?
7. Como Deus matou a sêde

do seu povo?

8. Contai a victória dos Is-

raelitas sobre os Amaleeita^q.

9. Onde chegaram os Hebreus, três mezes depois de sahir do Egypto?
10. Que cousa Deus mandou
dizer ao povo antes de the dar

a lei?
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ainda : oPurificai-vos hoje e amanhâ, pois, no terceiro dia,
descerei sôbre a montanha em presença, cl,i, todo Israel.,

O

,'

Decálogo.
do tL-rceiro dia,'
- Ao amanhecer
appareceu o morrte coberto
de espesso nevoeiro, do qual
11.

No 8ioai, Moysés recebe as táboas da lei.

sahiam relâmpagos e trovõcs; o-cume'lançava fumaça e
chammas e a, montanha toda estremecia até a base.- No
11. Como foi promrrlgado o decálogo no monte Sinai?

H.S.-C.M.-3
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mesmo lugar retinia, cada vez mais forte, um estrondo de
trombetas ; toÍlo o povo estava transido de terror ; Moysés o fez adiantar até o pé do monte, bem na face de Deus
que assim falou a Israel, dando-lhe o Decdlogo ou os dez
niandamentos.

I. uEu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da serl,idão
do Egypto ; não terás outro Deus sinão a mim mesmo.
II. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus.

III.

Lembra-te de sanctiÍicar o dia de repouso do Senhor.
mãe afim de viver longos
annos na terra.

IV. Honra a teu pai e a tua

V. Náo matarás.
VI. Não commetterás
VII. Não furtarrfu.

VIII.

adultério.

Não levantarás falso testemunho contra teu pró-

ximo.

IX. Nãq desejarás a mulher do teu próximo.
X. Não cubiçarrís a casa do teu próximo, nem o seu

campo, nem o seu cúado, nem & sua criada, trem o seu boi,
nem o seu jumento, nem cous& alguma que lhe pertença. »
12. O povo, que estava tremendo eo pé da montenha,,
exclamou cheio de alegria : oFaremos tudo o que o Senhor
acaba de dizer., Para perpetuar tão grande acontecimento,
levantou Moysés um altar e immolou uma víctima a Deus.
Em seguida, tomou o sangue desta vÍctima e, com elle,
aspergiu e abengôou o povo üzendo : oEis^o sangue da
alliança que comvosco fez o Senhor.,
13. O bezerro de ouro. Outra vez Moysés subiu ao
monte e ficou quarenta dias -e quarenta noites a convers&r
com o Senhor, no fim dos quais deuJhe Deus duas tdboas
de pedra sôbre as quais se achavam gravados os dez mandamentos.

Entretanto, ao ver que Moysés tardava muito a descer da montanha, o povo foi ter com Aarão e obrigou-o
12. Que fez Moysés depois
promulgação da lei?

de I

|

13. N6o se esque,ceu Israel da

fidelidade jurada
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a fabricar um bezerro de ouro, ao qual os Israelitas renderam um culto público de adoraçã,o.
14. Voltando ao acampemento e vendo as sacrílegas homenagens que se tributavam ao Ídolo, Moysés foi tomado

a Alw

doa

holowsloa.

O tabernáculo e o átrio.

6 Bwia

rle btonze.

de santa indignaçã,o, quebrou as pedras que levava e, com o

auúlio da tribu de Leví, castigorr rigorosameute os ptevaricadores. Yinte e três mil foram passados ao fio da espada.
14. QlD fez Moysée 4 viÉh

& tai apetasiu?
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15. Reflexão.
Renovam a idolatria dos adoradores do bezerro
- merecedores
dos castigos de Deus, todos os que
de ouro e fazem-se
esquecidos da sublimidade do seu destino, deixam-se escravizar pelas
riquezas e lhes sacrüicam seus cuidados, desvelos e a üda inteira.

A poder de rogos e súpplicas,
16. Novas táboas.
Moysés conseguiu que-o Senhor perdoasse ao povo e depois voltou e subir ó monte Sinai, onde rdcebeu duas novas
táboas, sôbre as queis Deus teve a bondade de gravar ou-

fia

vez a lei,
17. No fim de quarenta dias, quando desceu da montanha e se epresentou ao povo, Moysés tinha o rosto resplandecente : em seguida á sua communicaçáo íntima com
o Senhor, tinhamlhe apparecido na fronte dois raios de

luz

deslumbrante.

O tabernáculo. - Depois Moysés occupou-se em
executar as ordens que Deus lhe dera e edificou o taberruicub e a, arca da all;í,onça.
19. O tabernd,atlo devia servir de templo a,os Hebreus
até que se estabelecessem definitivamente na terra pro18.

mettida. Era a.mpla tenda rectangular feita com os mais
preciosos pannos ; media trinta cóvados (1) de comprimento por dez de largura e outros tantos de altura. Alto
reposteiro o dividia em duas partes, uma chamada o lugar
santo, e outra, o sarutudrio ot sarúo dos santos, isto é, lugar santíssimo. Na primeira parte, estavam o candelábro
de ouro, a meza dos pães de proposição e o altar dos perfumes ; na segunda, se achava à arca da alliança.
20. Adiante do tabernáculo havia uma grande baeia de
bronze e o altar dos holocaustos. Tudo isso estava encerrado dentro de um recinto chamado dtrio ou adro.
15. Hoje nã,o ha muitos qúe
imitam os adoradores do bezerro dé ouro?
16. PerdôouDeus ao povo?
17. Quesenotava no rosto de
Moyséa quando desceu do Sindi

(f) O úvado valir msir.ou'núo,

?

18. Que fez

.Moysés

depois

de descer da montanha ?
19. Qual ere o üBo do tabernáculo

?

Descrevei-o.

20. Que cousa se via adiante

do tabernáculo

?

80-o€ü68êhos.
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rava, de ordinário, acima do tabemáculo.
21. A arca da alliança erâ um cofre feito com

Vara de

Àatío.

Atco da

allianço.

as mais pre-

Medida de maná.

ciosas madeiras, todo coberto de ouro, por dentro e por
fôra ; tinha dois cóvados e meio de comprimento, um e
meio de largura e outro tanto de altura. Dois cherubins
de ouro, postos na frente um de outro, cobriam-no com âs
asas estendidas. A parte superior cha,urava-se propicialório.

lLMeee doa pÃas de Dropoeiçlo.

Àltu

dos

paÍume.

2f. D'eairelei rii arr:o'aa a[tançe.
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E' alí que Deus se manifest&va e communicava

oráculos

a Moysés ou ao grande sacerdote, quando o consultavam.
22. A pincípio, a arca da alliança não encerrou sinão
as táboas da lei; mais tarde, recebeu
também uma medida de maná e a vara
de Aarão (Ver pd4ina 70, n.' 8).

23.

O

de Leú

sacerdócio.

foi

consagrada

Toda a tribu

ao serviço do

altar. Os ministros do culto dividiam-se
em três classes ou ordens, a saber:
o cummo Ponl,ÍJice ou grande sacerdote, os sacerdotes e
os leuitas.
24. Pot ordem de Deus, Moysés consagrou seu irmão
Àarão como summo Pontífice e os filhos dêste como sacerdotes para offerecer os sacrifícios. Os levitas foram enearregados de au.iiliar os sacerdotes nas funcções do altar e
attender ao serviço do tabernáculo.
Brcia de bronxe.

25. Festse u""

,"J"Ir';".

]]L;

do sábbado, que vor-

tava todas as Eemanas e devia perpetuar a lembrança da
eriação, os Israeütas tinhel" ainda quatro'festas principais no a,nno: 1.o a Pd,sco.a, em memória da sahida do
Egypto i 2." s festa do Pentuostes, cincoenta dias depois
da Páscoa, para lembra,r a promulgação da lei I 3.o a festa
22. Que encerrava, esta arca?
23. Eavia quantas espécies
de ministros do culto ?
i24,

A,,i,,e Íomo atregrm

ae difÍerentês funcaões do
cerdócio

?

sa.

25. Quantas festas princi-

pús tioüam oa I€rsÉliüoÊ?
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dos Taberndculos ou dus Tendas, em memória da perma_
nência dos Israelitas no deserto ; 4.o emfim, a fesia das
Erpiações, riuico dia do anno em que o grande sacerdote
podia penetrar lno Santuário
para offerecer 'perfumes e o
sangue das úctimas (1).
26. Castigo dos yiolado-

res da lei.-Bem depressa
conheceu o povo de Israel o
rigor das penas que Deus in-

fligiria aos transgressores da
lei. Eis alguns exemplos :
27, Certo dia, apresentaram

a Moysés um Israelita que
tinha blasphemado o nome

do Senhor; depois de haver
consultado a Deus, o santo legislador ordenou que o blas-

phêmo fosse conduzido fóra
do acampamento e apedre-

jado.

28. Igual sorte aconteceu
outro _ fsraelita, porque,
num üa'de sábbado, tinha
colhido um pouco dó lenha
no deserto.
29. Nadab e Abiud, filhos
de Aarã,o, fora,m abrasados

a

Gnnde Sacerdote nos diss de Íata,

peJas chammas que sahiram do

altar, porque, desprezando
a lei que prohibia tal, puzeram em seus thúrÍbuloJum fogo

26. Como Deus castigou os
üoladores da lei ?
27. Como foi punido o blasphêmo

(1)

eqf
ca'lo

28. Que pena recebeu b üo.
lsdor do sábbado? | , ':
29. Que acontcceu a-dois Ba.

?

cerdotes,

ro
sete

décimo

Eers

quto

?

dia do mer de Niean ou de marco.

d-epoie. Estm

Peuteoo!ü6.

filhos de Aarlo

aw tetsiãúai.m;t"-fi;l
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profano, em luger do que ardia constantemente no altar

dos holocaustos (1).

idência de Deus ; 2.'a expectação
como
3.' a sujeigão immediata e partido M
govêrno de Deus.
cular
resumem-se no decáIogo ; a perfeição
grande que em todas as religiões dos
d
e se póde encontrar que lhe seja comp
paráveI.
' c) Leis ceremoniais,' deixando de lado todas as outras

pariicularidades excellentes, seu mérito-principal consiste
ãm haver sido a figura e e preparâção do culto christão e

ticular.

31. Nosso Senhor Jesus Christo conÍirmou e desenvol-

veu os dogmas religiosos e leis morais da

legislação

mosaica. Estes dogmas devem, pois, ser cridos e estas leis
observadas, como ensina e manda a nossâ santa mãe, a
Igreja cathólica; quanto aos outros preceitos e ritos ficam
abrogados ou abolidos.
30. Quantas espécies de Preceitos óontém a Iei mosáica?
a) Falai dos seus dogmas religiosoe.

b) Falai das suas leis

r&§.

mo-

c) Das suas leis ceremoniais.

d) Que outro gênero de
encerra

31. Nosso Senhor Jesus Chris-

to, legislador da nova lei, abro'
gou tãtalmente a lei moseica

(1) O rigor dêBte cstigoE explica*o pela.aeesidade de fsrer repeiüar

poií-

leis

?

po-ro tão iugr&to e t5o ditpogio a revoltar-ee'
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CÀPÍTUI,O XII
Entrada na terra promettida.

pois de haver acampado
os fsraelitas reeomeç&rem

terra de promissão, atra2. Emissários enviados ern Canaan.
os
- Quando
a Cadés-Barné, nas fronteiras
meridionais da terra de Canaan, Moysés escolheu doze homens, um de cada tribu, para que fossem adiante e rec(F
nhecessem o paiz que os Israelitas deviam conquistar.
Israelitas chegaram

1. Acamparam müto-tempo
os Eebreue ao pé do Sinai?

|
|

2. Que fez Moysés ao chegar
em Cüee-Sa,rne?
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3. Depois de quarenta dias, voltarud o. emissários,

trazendo riqússimos frutos I entre outros, havia um ramo
de videira levando c&chos tõo extraordinaria^mente gran-

des que erarn necessários dois homens

.E' um paiz formosfusimo, disseram elle
de'leite e de mel ; mas âs cidades estão
muralhas e defendidas por gigantes, a cujo lado parecemos &penss gafanhotos.,
4. Em breve, o povo foi tomado de terror e espanto I
poz-se & murmurar pública e violentamente contra Deus e
contra Moysés. Até, estêve quasi em ponto de apedreiar
Caleb e JosuÁ, dois dos emissários que o exhortavarn a ter
confiança em Deus e continuar a marcha.
5. Estas murmurações excitaram'a eólera de Deus que
resolveu,
Povo ingrato. Maie
r aplacou a sua ira,
um& Yez
sahiram do EYPto
m&s uratr
com vinte annos ao menos, nenhum, excepto Caleb e Jo'
sué, entrará na terra onde minha mã,o devia conduzir-vos.'
os Israei
6. Nova revol
voo ca,miIitas, em vez de

nho do

deserüo,

neste tempo que se deu a revolta de Coré, Da-

como tudo quanto lhes Pertencia.

8. Maravilhoso prodÍgio veiu então co'-nfinnar a eleigáo
de Aarã,o para o pontificado. Por ordem de Deus, poz
3.

Que disseram os emissdrios

ro voltar de

Canaan?

4. Que fez o povo ouvindo

narra,ção dos emisÊdrios

5. Como Deus castigou

murmuradorcs?

I

a

?

os

6. Para onde caminhar&m o§
Hebreus quando foram excluidos da terra de promissâo ?

7. Que facto impoúsnte
deu entáo?
8. Que prodÍgio operou

o fevor de

Àarão?
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L Dúvida de Moysés.

PBOMEl!TIDÀ

No primeiro mez do

7I

anno

- do Eglpto, voltou o povo
quadragésimo depois da sahida
pera acampar em Cadés-Barné.

11. Comtudo, Moysés mesmo devia morrer antes de

che_

9. Nâo voltou o povo em
náo eltrou Moy-i"irã -a"
I .é"ll.-;;porque
Cadés-Barné?
p.o^L.eoí
10. Viviam ainda os mur- I
tZ. e""
càstigo '"'"
receI
muradores enviados outrora ,o I u"rr- "oã r*ááitrlT'""
"o"ã

deserto?

I

ta. eue iüeram nesta cala_

midade?
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pere lhe dizer : «Peccámos ;

cuBso

MÍDrO

das serpentes., Moysés orou
do dar já uma figura da
teria a crttz de Jesus Christo

acampemento uma serPente

ella dirigiam as vistas, fic
14. Conquista da
os Israelitas tinham

as fronteiras dos Idumeus e tinham avançado do lado do
norte até o limite dos domínios do rei dos Amorreus,
quando Moysés enviou embaixadores a este prín91ne para
quà permitiõse â, passa,gem Pol seu território' Recebidos por
.ii" io*o inimigos, oõ Isràelitas tiveram que recorrer ás
armas, deramJhã batatha e derrotaram-no completamente'
Pouco tempo depois, o rei de Basan soffreu a mesma
sorte.

15. Com estas vantagens, os Israelitas tomararn

posse

da-maiàr parte da mrtg"-'esquerda do Jordão I depois,
u.*puru* perto dos Moabitas, em frente a Jericó'
16. Prophlcia de Balaão. - Balac, rei do Moab'
assustou-sô muito quando soube que os Israelitas se a'ppro*i*uurÀ, e pediu a um célebre adivinhador, chamado
B-aúo, qr" ,ri.... amaldiçoar o PoYg de Israel'

17. Sed^uzido pela recompensa que lhe offereceram, Bajumento,
Iaao pãz-se irnmed'iatam".[e a caminho; mes o
porque
um anjo
rlPe-nt-e,
parou
de
montado,
;;-q";t,
lhe impedia o passo; emquanto Balaáo
fazel-o caminhar a poder de pancadas, o
que o animal falasse Pa se guqiqr- e

fiz e porque estás da,ndo mim?' Nest
;;;; ;É áthos de Balaão; transido de temor, á vista do

anjo que estava em pé, diante delle, com uma espada nua
*áo, prosternou-ie no chão, conÍessou a culpa e pro-

,rr-

*r.ã"ã"Ãiü".J, aã ià.aaã. . I dos-Iúoabitas?o que âcoDteceu a
17' Contai
rsi. Onae âcamperam depois |
na viagem'
I BuL5o,
o, I..rã[tr, ?
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metteu retira,r-se. Disse.lhe, porém, o anjo : nYai, mas tc.
nha cuidado de não dizer sinão o que eu te mandar.»
18. Em companhia do rei Balac, Balaáo chegou ao cume
de uma montanha, donde se descortinava todo o acernpamento dos Israelitas I alí, inspirado pelo Senhor, não proferiu sinão bênção, em lugar das maldições que o rei es-

perava delle.
19. Continuando a prophetizar,Balaão accrescentou ainda: uUma estrêlla salvird de Jacob, e surgird, d,e Israel um
sceptro que Jerird, todos os caudilhos de Moab e dominard,
os Jilhos de Seth,, isto é, todos os homens, pois que foi a
posteridade déste patriarca que tornou a pol'oâr a terra
depois do dilúvio.
20. Morte de Moysés.
que a hora da
- Sabendo
morte estava próxima, Moysés
reuniu os filhos de Israel,
que dirigia desde quarenta an4os; lembrou os immensos
benefÍcios que o Senhor lhes tinha concedido I de novo
fez-lhes jurar fidelidade a Deus e, em seguida, deu a bênção a cada uma das cloze tribus. Designou depois Josué
parâ seu successor, subiu o monte Nebo, donde o Senhor
lhe mostrou todo o paiz de Canaão e lhe disse : «Eis a
terra que prometti a Abrahão, a Isaac e a Jacob ; tu a
viste, mas não entrarás nella.,
21. Ahí morreu na idade de 120 annos e foi sepultado
por um anjo e, até hoje, ninguém sabe o lugar onde foi
enterrado (no anno de 1605 antes de Jesus Christo).
22. Moysés não deve ser considerado somente como o
chefe e o conductor do povo de Deus, mas também como
um grande propheta e o mais antigo e mais notável dos
historiadores, Por suas qualidades de libertador e legisla18. Balaão amaldiçôou Is.
rael
_

19.

Que prophecia fez

21. Onde morreu

en-

í
20. Contai as circumstâncias

iâ,o

que acompanhara,m & morte de
Moysés.

?

legislador

ú

o

sgnto

?

22, A missão de Moysés foi
conduzir o porro de Deus ?
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dor do povo hebreu, é ainda a figura de Jesus Christo,
salvador dos homens e autor divino da nova lei.
Josué foi reconhecido unanimemente
23. Josué.
- tribus
de Israel e Deus mesmo confirmou
como chefe das
sua eleição e autoridade dizendo : oMeu servo Moysés morreu, levanta-te e passa o Jordão. Estarei comtigo como

estive com Moysés e nada te poderá resistir.,
pois, dispoz-se a
24. Passagern do Jordão.
- Josué,
obedecer. A arca da alliança precedia o exército, carregada pelos sacerdotes I apenas estes entraram no leito
do rio, as águas de cirna par&ram de súbito, engrossarem
e formaram como que alta muralha I as águas de baixo
foram seguindo o curso deixando livre pâssagem aos Israelitas que, a pé enxuto, atravessaram o rio e ganharam
a margem opposta. (No anno de 1605 antes de Jesus
Christo).

25. Todavia, todos os obstáculos náo eram vencidos:
diante de si, os Israelitas tinham cidades foÉificadas, que
era preciso arrebatar, povos fortes e aguerridos, que era,
necessário vencer e subjugar.
2ô. Os principais povos eram: ao norte, os Sidínios e
os Gergeseus; no centro, os Heueus I ao sul, os Jebuseus e
os Hetheus; emfim, no poente, na costa meridional, os
Phih.steus.

que os Israelitas
27. Tontad,a de Jericó.
- Depois
atravessaram o Jordão e quando Josué se preparava a pôr
o sítio diante de Jerieó, disseJhe o Senhor : oUma vez por
clia, durante sete dias consecutivos, todos os teus guerreiros darão uma volta ao redor da cidade ; no sétimo dia,
os sacerdotes tomarão as trombetas do jubileu, e todos
dareis sete voltas ao redor da cidade ao som das trombetas ;
na sétima volta, o povo em pêso, levantando a voz, sol23. Deus confirmou a eleiçã.o

de

Josué?

24. Como

Jordáo

?

25. Bastava

se

atravessou o

isto para

con-

quistar o paiz ?
26. Quais er&m os principais
povos cananeus

?

27. Contai a tomada de Je.

ricó.
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si

mesmas.»

28. Executou-se á risca a ordem de Deus, cahiu a cidade, que foi destruida inteiramente e todos os habitantes
passaclos ao fio da espada (1).
29. Conguista do paiz de Canaão.
sou- Quando
bera.m desta milagrosa victória, os habitantes
de Gabaão

Rep8rtiçeo dÊ terrâ promettids.

ficaram espantados e apressaram-se emfazer alliança com
Josué ; mas os povos de leste e do sul, longe de Àe submetterem, uniram-se contra elle, á instigação e debaixo das

ordens de Adonibesec, rei de Jebús (depois, Jerusalém).
28. Como foi tratada
dade

(l)

ci-

Submetteram-se a Josué
I 29.
I os prÍncipes cananeus ?

Oa povoa quo êatÁo oosupayam o paiz de Canaão eram todor idólatrs e eaó @rupçlo mrie deceu:lreodr ; 6 e razõo porque Dou ordcnou ao Iree

_Crcguea

Iitag

a

?

utminsl-oa

completemente.
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Travou-se encarniçada batalha, perto de Gabaão. Logo no
princÍpio, porém, terror pânico apoderou-se dos Cananeus, que se entregaram preeipitadamente á desordenada
fuga.

30. Temendo Josué que o cahir da noite lhe impedisse
eoncluir a derrota dos inimigos, exclamou o: Sol, pára em
cima de Gabaão ; e tu, lua, não te adiantes sôbre o valle
de Ayalão !, O sol e a lua pâraram logo (1) e os Israelitas
conseguiram a mais completa victôria.
Apezar da sua dêrrota, os Cananeus mantiveram-se não
somente nas fronteiras do norte e do sul da terra de promissão, mas ainda em algumas praças fortes do centro.
31. Cinco outros reis foram veircidos e postos á morte,
um depois de outro; de sorte que, em poucos an:ros, Josué se viu senhor de toda a terra promettida ; foi então
que a repartiu, por meio da sorte, entre as doze tribus de
Israel.

Nesta repartição, José foi representado pelos descendentes de seus dois filhos, Ephraim e Manassés, que hayiqm sido adoptados por Jacob. A tribu de Manassés teve
duas partes : uma & leste (Manassés oriental), e outra a
oeste do Jordão (Manassés occidental).
32. Os descendentes de Leví náo receberam têrras, porque o Senhor lhes assignára o dízimo de todos os productos que se recolhessem. Tiveram por residêneia quarenta e
oito cidades (cidades levíticas), disseminadas em todas as
tribus.
governou ainda Israel
33. Morte de Josué.
- Josué
durante mais dezoito annos.
Quando comprehendeu que
estava próximo o fim de sua vida, reuniu em Sichém todos
30. Que prodígio operou Jo-

sué neste encontro

?

32. Qual foi

lhos de Leví

33. Como Josué acabou

31. Contai como Josué divi-

diu o paiz de
(1) À BÍblis

Canaáo.

ãprimese aqú

a parte dos fi-

?

vida

como fazemos cada die quando dizemoe, Dor

quà-o rot s levanta, se põã, ombora ibamoe
mtao ao t6dor da têrrs, é só epperente.

a'

?

cemplo'

uuito bem que o movimto
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os principais da naçáo e fez-lhes jurar solemnemente que
.oriirruiir* a ser fiéis ao Deus de seus pais, Pouco de110 annos, no arno de 1580 anpois,
-tes morreu, na idade de
de Jesus Christo. Pela significação de seu nome (1)
e por sua missão, Josué é notável figura do Messias'

Do mesmo modo qtre Deus auxiliou Josué e
34. Reflexão.
- sôbre
os inimigos, assim abençoará todos quanlhe deu a victória
tos combatem por suâ santa causa, sempre que tenham confiança
nelle.

EXERCÍCIO

6.

EXERCÍCIO

7.

EXERCÍCIO

8.

(r) Ns linguÀ hebnie, Josu6je Juue lEo

DoEo6 idêaticoc'
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QUARTO PERÍODO

OS JUIZES
Da morte de Josué até o estabele+irnento

da rnonarchia.

Do anno de 1580 até o anno do l0g0

§UM^MÁRIO.
O quÂrto
. 500 anaoe. Durante
egte
de6o, Jephté, Samsõo, Ee

anúee de

J.

C.

ma dru:açlo d.e
ou aã.-i"irãã'Oã
rh;úó;bits.--

CAPÍTUI_rO XIII
Gedeão, Jephté, Samsão, Helí, Samuel.

1.

Gov

Josué até
não foi m

administr

da morte

de

tribu

se

povo de DeuB
óada

composto dos q,rwiã,os ou chefes de famÍlia.

um

conselho

1. Como Be governera,m os Isra.elitas a1ús a morte de Josué?
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2. Oe /ruizes. Todavia, houve occasiões, em que
sob a dependência accidental de
várias tribus se puzerâm
mesmo
um
7zza.
3. Dá-se o nome de iui.zes a alguns chefes, geralmente
designados por Deus, a cujas ordens, se submettia certo
númlero de lribus, que se agrupavam para sacudir o jugo

de algr.rm povo inimigo, que as havia subjugado em castigo de infidelidades.
4. Os principais juizes do povo de Deus foram Gedeâo,
Jephté, Samsão, Helí e Samuel.
Bra Gedeão um homem obscuro da
5. Gedeão.
tribu de Manassés. Foi escolhido por Deus para libertar

opo
6.
debu
disse

o jugod
um anjo

cuPado a

na
escolheu

dou e lhe

trigo

da Perseguiçáo de Madianl tem confiança, o Senhor é comtigo.»
7. Obedeceu Gedeão e logrou reunir um exército de
32.000 homens. Deus, porém, não queria que Israel pudesse

attribuir a si próprio o mérito e a glória da liber-

se contentarem em abaixar-se de passagem e tomar nas
mãos algumas gotas para mitigar a sêde ; despedirás todos
quantoJdobraúm oJ joelhos e se deitarem na margem da

fonte para beberem mais commodamente.'
Veriiicada essa prova, houve somente 300 guerreiros
2. Náo houve, então, outra
autoridade que a dos Ànciãos?

3. Quem eram os juizes

povo de Deus?

do

4. Quais sã,o oB principais

juizes

?

5. Quem era Gedeáo e Porque foi escolhido ?

6. Quem annunciou a Gedeáo a sua missáo ?
7. Tinha Gedeâ,o um grande
exército para combater os Madianitas

?
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para founar e tropa Belect& com & qual Gedeão devia li-

bertar Israel.
8. Em lugar de arln&s, deu-lhes uma trombeta numa
das mãos e-na outra, um v&so de barro, em cujo fundo
estava uma lantern& accesa.

obscura.

victória se espalhou rapidamente, a filha de Jephté, muito
satisfeita e ufãna de seu pai, apressou-se em ir ao encontro
8. Que armas deu a

seus sol-

dadoa ?

9. Contai o que se pas§ou

batalha.

n&

10. Qual foi o effeito do ardil

de Gedeão

11.

Em que

fZ.

Que voto fez JePhté an-

occasi6o foi

Jephté eleito iuiz de Israel?
tes da

expedição?

13. Que-aconteceu na volta?

?
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14. uMeu pai,-lhe disse ella, disponde de mim para
cumprir vossa palavra. O único favor que vos peço, é que

permittais passar dois mezes no monte Gahàd-aiim -de
chorar sôbre a minha virgindade.u
15. Decorridos os dois mezes, a joven voltou do monte,
e-Jephté cumpriu o voto consagrando-a ao seiviço de Deus.
(No anno de 1772 antes de J. C.).
16. Samsão.
filhos de Israel ainda praticaram
- Os
o mal em presença
do Senhor, que os entregou, durante
quarenta &trnos, nas mãos dos Philisteus. No fim dêste

tempo,^teve piedade delles porque se arrependeram, e suscitou Samsãa para libertal-os da servidào.

14. Que lhe disse a filha ?
15. Jephté cumpriu o voto?
16. Em que circurutâncias
Samsáo foi feito juiz de Isreel?
17.

Que

collÁrâ distinguia

Samsão

?

18. Que fizeram os Philistelrs
depois que Samsâo lhes incen-

diou as colheitas?
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19. Depois desta faganha, Samsão foi escolhido como
juiz pelos Israelitas ; governou-os durante vinte annos, tornando-se famoso por sua fôrça extraordinária.
20. Num dia que se encontrava em Gaza, soube Samsão
que os Philisteus resolveram matal-o na
manhã, seguinte,
quando sahisse da
cidade. Não se per-

turbou ao

receber

tal notÍcia; mas,

Ie-

vantando-se á meia-

noite, dirigiu-se

ás

portas da cidade, arrâncou-&s dos gonZOiS, CArregOU-AS

nas

costas, á vista da
sentinella aterrada e

levàu-as em eima da

montanha vizinha.
2L. Para libertarse de tão formidável

Ssmsão carregando as porLas

{e

Gaza.

inimigo,.gs Philisteus prometteram grande quantia de ouro
& um& mulher Ohamada Dalila, si conseguisse descobrir a
causa de tão prodigiosa fôrça. Teve Samsão a fraqueza de
revelar-lhe que sendo nczareno, nunca a tesoura tinha
passado em sua cabeça, e si lhe cortassem os cabellos,
nõo teria mais fôrça do que qualquer outrô Stomem.
22. A pérfida Dalila aproveitou o momento em que Samsi[o estava dormindo.para cortar-lhe as tranças da espessa
eabelleira. Chamou depois os Philisteus, que o prenderam
19. Que resultou desta fa-

ganha

?

20. 6ntai como Samsáo, em
Gaza, eecapou 6 ggqg inimigos.
21. Que meio empregaram

emfim os Philisteus para se livrar de Samsã,o ?
22. Corú,ai como Samsão foi
entregue &oB seus inimigggt
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eom facilidade. Para vingar-se, ya,sera,m-lhe os olhos
obrigaram-no a dar voltas â uma atafôna.

e

Naquelle tempo, moia-se o trigo a braços, fazendo-se gi-

rar a pedra do moinho por escravos ou prisioneiros.

23. Algum tempo depois, os Philisteus celebraram uma
grande festa no templo de Dagão, sua principal divindade.
O infeliz Samsão, cujas fôrças começavam a voltar á medida que lhes cresciam os cabellos, foi conduzido ao templo do ídolo para servir de ludíbrio á multidão alÍ reunida, a divertir-se e & cantar. Obteve que o collocassem entre
duas columnas que sustentavam todo o edifício ; pediu
ao Senhor que lhe viesse em auílio; depois, com os braços, agarrou as duas columnas e as sacudiu com tanta violência que o templo desabou. Samsáo ficou esmagado sob
as ruinas com mais de três mil Philisteus. (No anno de
1142 antes de J. C.).
24. lJ.eli.

Samsão succedeu Hel'Í,, que

foi, ao mes-

-A e grande sacerdote em Israel. Era IIelÍ homo tempo, juiz
justo
mem
e temente a Deus I mas tinha dois filhos,
Ophní e Phinés, cuja cubiça e péssima conduta escandaliza"yam o povo e o afastavam do tabernáculo.
25. À fraqueza do grande sacerdote parB, os reprehender e corrigir irritou o Senhor. Mandou dizerJhe por várias vezes, particularmente pelo joven SamueJ, que sua
família lhe era abominável e seus filhos não tardariam a
receber o castigo de tantas desordens.
26. Certa noite em que Samuel descansava no tabernáculo, ouüu de repente uma vóz que o chamava pelo

nome : uSamuel ! Samuel !, Pensandq que fosse a do grande sacerdote, foi logo ter com elle e disse : uEis-me aquÍ,
pois me chamastes.
filho, respondeu Helí, nõo te
- Meu
em p&2.»
chamei; volta e dorme
23. Como morreu Samsáo

?

| nhor

contra HelÍ

24. Quemsucedeuasamsáo? | 26. Contai
25. Que cousa irritou o Se I Samuel.

?

s üsão do joven
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tima vez,
te : « tr'ahor reve-

louJhe os teríveis castigos que preparava contra Helí e
sua família.
27- No dia seguinte, quando o joven contou avisão,respondeu Helí : .Deus é o Senhor ! cumpra-se a sua santa

vontade

!>

entre os mortos.
29. Ao receber tão dolorosa notícia, HeIí cahiu para
traz e quebrou a cabeça, deixando assim um terúvel eiemplo aos pais de família que sáo por demais indulgentes para com os filhos. (Em 1112 antes de J. C.).

deserto, colloca-

do acampamentida, foi deixado

cOnh
juiz.
reee
27. Que disse Heü sabendo
desea visáo ?
28. Como se cumpriu a &mea-

ça do Senhor?

29. Que aconteceu

!-

a

Helí

va com
s juizes

oze tlj_
quando soube dos
occorridos

?

30. Que sabeis

de

Samuel

desastres

ds

?

31. Como governou?
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Samuel teve a felicidade de recobrar a arc& da allianga
que ficára em poder dos Philisteus; estes üram-§e, no
fim de pouco tempo, obrigados a restituil-a, pois nâo cessava de attrahirJhes toda a sorte de flagellos. Sob o go
r,êrno prudente dêste santo juiz, o povo de Deus reparou
os desÀstres que soffrêra na última guerra e desfructou os
benefícios de longa paz.

como vós, no caminho da justiça.,
33. Depois de haver consultado o Senhor, Samuel ungpt Saút, que foi o primeiro rei de Israel. (Em 1080 antes
*
de J. C.).
lhos de Samuel Provs que

infructuosa

; mas, ai

dos

educação e s6bios conse-

etas.

35.

-

Povo ju
número

época
pheta
do co

décimo

culo antes de Jesus Christo.
36. Samuel comega a série dpstes homens inspirados
por Deus ; por suas exhortações,.fJneaças e promessas,
iodos trabaiharam, durante seiscéítos annos, com o intuito de manter a fé no povo de Israel.
37. Mas a missão principal dos prophetas foi annun32. Com quem reparüiu

der na velhice?

33. Samuel aceitou

o

o

Po-

Pedido

dos anciáog?

l'34. Que prove o

Procedirnento dos filhos de Samuel ?

35. Houve sempre ProPhetas
entre os Judeus?

36. QuaI

prophetas

-

foi o trabalho

dos

?

37. Qual foi a princiPal missão dos prophetas?
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ciar a vinda
o,o*u..ll
feitas aos patriarcas, seriam abençoadas todas as nações
da terra, isto é, do Saluàdor do mundo, e indicar alguns
dos caracteres que o dariam a conhecer.
38. Dezeseis são os prophetas cujos escriptos chegaram
até nós ; dividem-se em grandes e pequenos prophetas, segundo a maior ou menor extensão dos seus livros.
39. Os grandes prophetas são quatro: Isaias, Jeremias,
Ezechiel e Daniel ; e os pequenos são os doze seguintes :
Oseas, Joel, Amos, Abdias, Jonas, Micheas, Nahur . Habacuc, Sophonias, Aggeu, Zacharias e Malachias.

.

CAPÍTUI-,O

XIY

Histôria de Ruth.

.

1. Ruth e Noemí.
o tempo em que o povo
- Durante
por juizes, um pobre habitante
de Deus era governedo
de Belém, chamado Elimelech, obrigado pela fome, emigrou para o paiz dos Moabitas com a mulher Noem,Í, e
dois filhos ; estes, em breve, casar&m-se naquelle paiz com
Orpha e Ruth.
2. Pouco tempo depois, morreram Elimelech e seus dois
filhos ; acabrunhada de dôr, Noemí tomou a resolução de
voltar ao paiz natal e disse ás suás noras : uMinha velhice
não me permitte mais ser útil ; ide, pois, de novo á casa
de vossos pais e que o Senhor rros prodigalize suas bênçãos como prodigalizastes a vossa bondade para commigo

e meus filhos.,

38. EIa quantos prophetas de
quern possuimos escriptos e como se dividem ?
39. Quais são os grandes prophetas?
oÊ pequeDos prophetaÊ ?

-

1. Quando e porque pâssou
Elimelech, com a famÍlia, ao
paiz dos Moabitae ?
2. Que acoDt€ceu pouco de-

pois

?'
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3. Orpha chorou muito ; abraçou, porém, teúa,mente
a sogre e foi-se pare a casa paterna. Quanto a Ruth, já
tinha consagrado tal affecto a NoemÍ que nunca, aceitou
de retirar-se e disse : ofrei aonde fôrdes, em qualquer luger que seja ; vosso povo será meu povo ; voeso Deus será
meu Deus e só a morte ha de me Bepârar da vossa com-

panhia., Então partiram juntas e chegararn em Belém
no tempo em que se faziam as colheitas.
4. Ruth e Booz.
tempo e com toda a
- Sememperder
soücitude, foi Ruth respigar
um'campo e aconteceu que

Ruth o Bool.

este campo pertencia

a um homem rico

5. Quando este soube que

3. As noras de NoemÍ acei-

taram a proposta de retirar-se?
4. Ào chegar em Belém, que

chamado Booz.

a extrangeira era a Moabita

Íez Ruth, pare sust€ntar I
sogra

?

Booz

?

5. Como

foi
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tratada por

rão carinhos,;;,:

:; ;:.J, :;'-;;o,,

uo.

..*ll

dores que deixassem cahir espigas para que ella pudesse
recolher maior quantidade sem enyergonhar-se. Depois,
dirigindo-se a ella, disse : oJá sei, filha minha, todo o bem
que fizestes a, vossa sogra ; que o Deus de Israel vos recompense e seja o vosso amparo, pois que o escolhestes
por vosso abrigo ! Podeis respigar em todos os meus cam-

pos e ficar

na companhia de rminhas filhas nas horas

da comida.,
6. Satisfeita

e alegre por este trata,mento bondoso, Ruth
contou á sogra tudo o que lhe acontecera, e Noerú exclacla.mou 3 «Que Deus abençôe Booz, pois vejo que dispensa
em nosso favor toda a bondade que teve outrora para, com

Elimelech e meus filhos.»

7. Booz não se contentou com o que fizera : admirando
o bello procedimento de Ruth, tomou-a como espôsa, âp€zar du extrema pobreza, e della teve um filho, Obed, que
foi o avô do rei David e um dos ascendentes do Messias.
EXEIiCÍOiO 9.
Definir as palavras seguintes : juiz do povo de Deus, voto, nazaretto, respigar.
2. Quem eram os anciâ,os que, no tempo dos
Juizes, presidiam- ao govêrno das tribus de Israel?-3. Em que
anno começou o quarto perÍodo da llistória sagrada?-4 Quando
acabou?-5. Em que anno morreu Samsáo?-6. Em relaçáo á
terra promettida, onde se achava o paiz dos Madianitas?
-7. dosO
p!,iz dos Âmmonitas ?
8. O paiz dos Moabitas ? 9. O paiz
- a posiçáo das cidades : Gaza,
- SiIo, Belém.
Phiüsteus ?
10. Indicai

l.

-

xxERCÍCrO

10.

1. Que factos principais occorrera,m durante o 4.o período da IIistória_-sagrada?-2. Contai como Gedeã,o libertou Israel do jugo
dos Madianitas.
3. Resumi a história de Samsã,o.
4. Falai da

-

-

. Qual foi a missão dos prophetas?
pequenos
- 7. Os
procedimento
dos filhos de

6. Que disse Noemí, sabendo

das bondadee de Booz para

com a

nora?

I

I
I

7. Limitou+ Booz a
bom treta,meoto paf,a
Rüth?
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SÀGRÀDÀ

CUR§O

MÍ]DIO

QUINTO PERÍODO

OS REIS
Desde a eleição de Saul até o captiveiro de Babylônia
Do anno de 1080 aié o anno 006 antee de J. C.

SUMMÁRIO.-O quinto peíodo da flistória §agrada durou um

pouoo menor

de cinco séculos.
Oe principais factos Blo: os reinadoe de SaúI, David e Ssle
EEo,-o rcisma-dae dez tribus,-o reinado do ímpio Achab, em Israel,-o
de Àthália e Ezechios, em Judá,
os milagres do propheta Elias e do mu discí- Ierael, a hietória do eauto homem TobÍs,
pulo Elimu,
e queda do reino de
o comêço do captiveiro de Babylônia.

-

CAPÍTULO XV
Saúl e Daüd.
VOCTtBULÁRIO.-AmaIeitar, deendented de Anulek, neto de Essú;
I)o btuçoe, deitado
BoÍaym a meto dos Edoaitas, ao eul da tena promettida.
bordúo de putor, com a- *tremidade superior
uo ohúo, úbre o ventre.
-Cajado,
uqueada; bastÃ,o.
captivo; Êujoigõo,
jamín, a

ete de
I)ardo, ar
ou fen6o do algua
I)eua.

insectos.
Doltrcçedo, desbaratad.o, poeto êm debmdadl ;
Discórdia, discordâ,ncia, luta" falts d€
detruido, muinado ; malbaratado.
-

Harpa, imtru.mennha do norte dg Judéia, so sul de Jezrsel, z oeste do Jordão.
to de músicg, triangular, de cordas desiguais, que se tocam -àom oe dodos:
-ie do
mais
autigas
e
mais
célebru
cidatler
mpitel
da
Judéie,
uma
das
ruralém,
mundo. Chsmou+o primeiro §clém, depoie ./eàús, quando íoi onquistada pelor
(oieilo
il41w).
Jebupu. David a tomou a etes idólotras e a shlmou Jerusal6m
No tempo do seu esplendor, coutou esta cidade 120.000 habitantes; hoi6 too
apeD§

turgia
teBt€

bu

de

;

de

; tristeze iudefinida ; hypocondria. Proctrado, deitado por
ttrrs ; submetido, subjugado ; abatido, enfraquocido ;- prosterurdo. - Pseloo.
são l5O càDticos esgrâdos, noúveis por sua sublimidade, qumi üodos conpoltos
abatimento
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1. Princípio do reinado de SaúI.
de Cis,
- Filho
da tribu de Benjamin, Saú\, estava um dia
procurando os
jumentos de seu pai, extraviados pelo campo ; não os podendo encontrar foi consultar o propheta Samuel. Este reconheceu na pessôa de Saúl o eleito de Deus, deuJhe a
uncção derramando-lhe sôbre a cabeça o azeihe de um vasinho e lhe disse: uPor esta santa uncção, o Senhor te
consagra rei de sua herança, para que libertes seu povo
das máos de seus inimigos., SaúI tinha então vinte e dois
&nnos.

2. Pouco tempo depois, reuniram-se todas as tribus
a eleição de um rei I recorreram á sorte
do. Samuel o apresentou ao povo, que

:

uV,iua Dl-Rei

!,

o

3. No comêço, o novo soberano seguiu os caminhos do
Senhor, que lhe f.alava pela bôcca de Samuel; trirrmphou
de todos os inimigos do seu povo, e venceu successiva-

os
ópt
iência
e

breve, porém,

e

, irritou o Se-

o por se fazer

4. Saúl reprovado por Deus. Samuel foi ter com
Saúl e, da parte de Deus, mandou-lhe
que atacasse os
Amalecitas, inimigos jurados de seu povo, e lhes fizesse
guerra, de extermínio.
Saúl obedeceu, mas]de modo muito incompleto I por
cubiça, poupou a vida ao rei Agag, e reseryou para si a
maior parte dos rebanhos.
Tratou de excusar sua culpa diante do propheta, respondendo ás suas exprobraçôes que não conservára os rãbanhos sinão para offerecel-os em sacrifÍcio ao Senhor. Samuel, porém, replicou-lhe : «-á obediência aale mais que o
sacriJ,Í,cio. Pois que rejeitasteÊ as ordens de Deus, rejôitar1. Quem era Saúl e em que
occasiâo

foi ungido rei de Israel?

2. Como as tribus

ceram SaúI por rei?

reconhe-

3. Como reinou SaúI?
4. Contai como Saúl foi re-

jeitado por Deus.
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vos-á elle ta,mbém por sue yez; e, dentro em pouco, dará
o sceptro de Israel a outro melhor do que vós,
ordem do]Senhor, Samuel
5. David ungido rei.
- Por onde
ungiu rei a um joven
foi depois em segrêdo a Belém,
pastor, chamado David, e filho de Isaí ou Jessé, da tribu
de Judá.
fl6. Desde aquelle momento, o espírito de Deus passou
para David e abandonou SaúI, que cahiu na mais profunda
melancolia. AconselharamJhe que combatesse o mal ouvindo tocar alguns instrumentos de música ; como David
era muito hábil em tanger harpa, foi chamado para viver

com o rei, de quem veiu a ser o favorito.
7. C,ornbate de David contra Golias.
- Entretanto,
os Philisteus tinham renovado a guerra contra os Hebreus ;
e quando os dois exércitos se acharam frente á frente, um
gigante philisteu, do nome de Golías, sahiu adiante das
fileiras e veiu desafiar em combate singular, quem se julgasse o mais valente dos guerreiros israelitas.
8. Ninguém se atreveu a aceitar a luta contra tão formidável adversário, bem que Saúl promettesse dar sua filha
Michol â quem vencesse o gigante provocador. Àpezar dos
seus poueos &nnos, David foi o único que se apresentou
para combatel-o I não tinha outras armas sinão sua funda
e seu cajado de pastor.
9. Quando Golías o viu approximar-se, gritou : oSerei
um cão que vens a mim com um páu ? Por quem me tomas?-PeIo inimigo do Senlor que insultastes !, respondeu David.
Acabando estas palavras, David toma carreira, Íaz voltear rapidamente a funda e dirige ao soberbo Philisteu
uma pedrada tão certeira e tão de rijo, que o alcança na
5. A quem Samuel deu de.
pois a uncçáo real?

6, Quais foram

aa

quêacias desta acçáo

corlsê.

de

Sa-

muel?

7. Que aconteceu quando

os

Philisteus tornâr&m
guerra

a

Íazer

?

8. Quem se apresentou Para
combater GolÍas.
9. Contai o combate do joven David contra GolÍas

http://www.obrascatolicas.com

?

o§

BEIS

Daüd triumpha do gigante Golias.

se invejoso da glóiia de David e não viu nelle sinão um
rival odioso, que procurou matar por várias vezes.
12. En presença do perigo
retirou-se
David da côrte e, protegido p
Suiu escapar da injusta perseguição de
migo.
10. Que fizeram os Philisteús ao ver cahir Golías ?
11. Que effeito produziu em

o triumpho de David
12. Que fez Daúd quando

Saúl

úu

ameaçado?

E.§.-O.I[,-4
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A derrota dos Philisteus não
13. Morte de SaúI.
impediu
pas, Saú

-

tinha no
assim su
destroçado I teve três filhos mortos na peleja a seu lado ; e
elle próprio, para não cahir vivo nas mãos dos inimigos,
atravessou-se o corpo com & própria espada. (Em f048

antes de J. C.)
14. Ao receber a notícia de tão lastimosos acontecimen-

tos, Daúd resgou os vestidos em signal de luto e derramou
sentidas lágrimas pela morte de Saúl e seus filhos.
APós a morte
15. Princípio do

rei Por
onhecido
de SaúI, David foi
âs, a,ssegurou seu
todas as tribus. Por
throno e dilatou as fronteiras do reino de Israel. A cidade

dade o inclinou a ambicionar uma glória mais elevada, a

de promover o culto de Deus com o esplendor e a solemlidade que merecia.
17. A arca da alliança achava-se em Cariathiarim, na
casa do leüta Aminadab, desde que o§ Philisteus a devol-

veram ; David resolveu transportal-a para seu próprio
palácio em Jerusalém.
18. Realizou-se esta trasladação com pompa extraordinária e no meio de immensa concorrência, de povo. Os levitas levavam a arcà por cima dos hombros 1 atraz vinham
13. Contai a morte de SaúI.
14. Que fez David sabendo
dêsses infelizes acontecimentos ?
15. Contai o comêço do roinado de David.

16. Que outra glória que a
das armas ambicionou Daüd ?

'17. Que projecto formou
oiedoso rei?

'

o

18. Contai como se fez a tras-

ladação

da arca da
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ro de músicos, que to
os. Vestido de singcla
simples levita, andàva
louvores do Senhor e
rpa.

de David.-A glória e a
a viúude de Davià ; foi surmeio da molleza e da ociosi_

20._o pe,vo de

r.,*r

il;:i1lHTh:*'#jffiffi:

tas; David ordenou secretamente

r

nerais, que puzes§re o official
da batalha para que al
de executar a criminosa

Cumprindo
-22. mesm& zua mi&sÍÉo, o propheta disse ao rei:
uNuma
cidade^havia âois'hoÃ;;, un riqússimã
e outro paupérrimo. O rico possuia nu-ô"osos

emquanto
casa do

só tinha uma ovelha; criada ""b"oho.
púpri"
! pobre
p*r",
esta comia o mesmopeo, úebiaú;d;;
""

taça que elle e descansava-lhe

que
gou

,o ."giço;
"-fi-;"-prb;
fiha. Succedeu, porém,'quô
che_
do rico; não quiã este úoõar nem

liã,',

da

do pobre d.r-r'dã"tlj$'##.aPoderou+e
" Deus ! interrompeu Or"ia údignado,
seja
-^_,Fyyld"
agueue
homem merece a morte !
- Este homem, replicou Nathan com grande intrepiQ_.ual foi a causa da que
21. Quem foi enüado e David
, 19'.
da
de Daüd?. ,
pale Ue reproheadqr.o crirne?
ã),,.Que crime commettcu?
22. De que môdo Nathan
cumpriu e sua misEâo?
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dez, sois vós mesmo, e eis o que vos diz o Senhor: Consagrei-te rei de Israel , p;uz-te na frente do meu povo. Depois
e peccaste em minha
ãe benefícios tã
elPada dos Ammonipresençe ? Fizes
Por isso, a discórdia
tas e tomaste a
não sahirá da tua cesa ; e de tua própria familia ha de
surgir tua afflicção e teu castigo.»
2ã. Compenetrado do mais profundo--arrepertdimento,
David humilhou-se diante do Senhor, pediu perdão e obte96 EIsróBrÀ

Morte de

Abea!ão.

ve miseric6rdia, mas soffreu muitas penas temporais, que
aceitou resignado.
Entre as desventura§ que
24. Revolta de Àbsalão.
de súas culpas, nenhuma
em
castigo
David
a
sobrevieram
lhe foi tâo-sensível como & rwelta de seu filbo Absaldo'
2b, Arrepúeu-se

DEvrd?

I, 3j;"ilÍ13ttrts:;Hri,iít"T[
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Este ingrato tomou as armas contra o pai, expulsou-o de
Jerusalém e lançou máo de todos os meios para roubarlhe a corôa.
25. Todavia, David poude rennir, na outra banda do

Jordão, um pequeno exército

composto de
homens dedicados

e cora-

josos, que fez

marchar

tra o

conrebelde

Absalão. Foi
este derrotad«r

perto do bosque de Ephra-

im e obrigado
a fugir precipitadamente.
Na sua corrida

rápida, passou

por baixo

de

copado carva-

lho, em cujos
ramos se lhe

emmaranhou a
espessa cabelIeira. O animal, em que ia

montado, eonDaüd cantando oe pulmos

tinuou a, correr, e o rebelde ficou sus-

penso entre o céu e a terra. Informado do acontecimento,
Joab acudiu logo, e, apezar da defesa formal que fizera o
. _25._

Contai como estâ revolta têve por fim

Absalôo.

a derrotâ e mortê
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rci de não fazer mal a
coraçáo dêste

filho

CrÍRSO

MúDrO

Absalão, cravou três dardos no

desnaturado.

26. Morte de David.
Conhecendo David que se
- dias,
deu sábios e prudentes
approximava o fim de seus
conselhos a seu filho Salomão, que ia succeder-lhe. Molreu,
depois, na idade de 70 annos, no fim de um reinado de 40
arrnos. (Em f001 antes de J. C.)
27. Reflexão.- Àbsalão é a imagem dos filhos ingratos e máus.
Mas, que vida agitada, que moúe desastrosa não teve ! Igual sorte
devem esperar cêdo ou tarde, todos os filhos que têm a perversidade de rebellar-se contra os que lhes deram o ser e desprezam o
quaúo mandamento do Senhor: Honrar pai e mãe.

28. Os Psalmos.
distinguiu-se principal- David
e sua piedade. Inspirado por
mente por sua penitência
Deus, compoz psalmos admiúveis que a Igreja ainda repete todbs os dias nas orações litúrgicas; com rara eloquência celebra a gratdeza de Deus, pede auúlio'do céu,
implora a misericórdia divina, e, qual propheta sublime,
arurunciâ os principais pormenores da paixão e da morte de
nosso Salvador Jesus.
Salomão
VOclsULÁntO.

CAPÍTULO XYI
Scisma das dez tribus.

-

Abafar, tirar o bafo, súfoer i Eâtar por esphyria;

-rrogância,

orgulho insolento; modoe altivos e ineultantes'
antiga Chaldéia, á beira do rio Eupbratee; foi uma das maio-

ee dó Oriente.

-

Dedicação, coneâgração de um templo ao

26. DequemAbsalão éa ima'sem?
- 27. Que fez Daüd guando

|
I
I

viu

chegar a- morte?

ze. Fãbi dos psalmós de. Da'

üd.
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Sabá, eidade dg tuÁbia antiga (Yémen).
Sabcdcta,
natual ou adquirido ; sber, Bciência ; -conhmimento
cidade da Paleetina, capital do reino de lurel, a meio<
Nazareth.
Tribunal, eéde do juiz, do magistra.do;

-

l. Yisão de

Salornão.
acabava de subir
- Salomão
ao throno quando lhe appareceu
Deus e lhe disse : «Pedeme o que quizeres e eu t'o concederei.
Senhor, respondeu o joven rei, sou apenas uma, crianpois, um coração dócil e a sabedoria necessil
dai-me,
;
çe
ria pa,ra bem governa,r o meu poyo.
Já' o fiz,, lsspsr6eu o Senhor, que accrescentou ainda-: uPois que me fizeste esta petição, dar-teci em &ccréscimo riquezas e glória. » Salomão foi, com effeito, o ma,is
poderoso e o meis illustre dos reis de Israel.

2. Juízo de Salomão. Bem depressa se apresentou
a occa,sião para o rei dar â,-conhecer a prudência e a sB,bedoria que Deus lhe puzera no coração.
Succedeu que duas mulheres habitavam & mesm& c&sa,
e,
cada uma, a um filho.
U
durante a noite, e teve
yizinha. Grande foi a
a

surpreza
clamou s
era atten

a attoz injustiça; remas em vão. Vendo que não
diante do tribunal de Salomão
cobriu

e este decretou que se dividisse o menino vivo em duas
partes para da,r a metade a cada, mulher.
Ao ouür esta sentença, uma sentiu-se o coração traspassada de dôr e exclamou: "Supplico-vos, Senhor, não
o mateis; antes, dai-o a ella vivo !
Tu és a verdadeira
p6,e,, Ihe disse Salomão. E ordenou- que lhe entregassem
o menino. Todo Israel soube dêste julgamento e admirou
a profunda sabedoria do rei.
3. C,onstrucção do ternplo.
No quarto anno de seu
reinado, acêrca de mil annos -antes de Jesus Christo,
1. Que visáo teve o rei Salomão no comfoo do seu reinado ?

2. Contai o julgamento
bre que pronunciou.

céle.

3.

Que

monumento erigiu

Salomâo em honra
deiro Deus ?

do
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Salomão teve a glória de levantar, em honra do verdadeiro Deus, um grande templo de incomparâvel magnificência.

4. Este monumento contava entre as maravilhas do
mundo antigo e foi construido tomando por modêlo o
tabernáculo ; exigiu sete annos de trabalhos e custou quan-

tias fabulosas ; nelle o ouro, a prata e o mármore resplendeciam por toda a parte.
5. Com a maior pompa e a mais festiva solemnidade,
transportou-se nelle à arca da alliança I e durante os quatorze dias que durou a sua dedieação, as víctimas fora,m
immoladas aos milhares.
6. Jerusalém ha de ser, dora em diante, a cidade santâ,
o centro do culto do Altíssimo e o único lugar da terra
onde os sacrifícios lhe sejam agradáveis.
Depois de terminar & con§7. Poder de Salornão.
- mandou ediJicar para si um
trucção do templo, Salomão
majestoso palácio. Além disso, cercou Jerusalém de muralhas, fundou ou fortificou várias cidades, concertou os
pôrtos da costa, criou numerosa frota e fez da sua capital o centro de importante commércio.
8. Favoreciclo por benéfica paz, o povo multiplicou-se
prodigiosamente e, como disse a Bíblia, ucada um viveu
leliz ra sombra de sua vinha e de sua figueira.'
9. A fama de Salomão extendeu-se tão longe que a
rainha de Sabá veiu desde o fundo da Arábia para vel-o
cm Jerusalém. Assombrada da sciência do monarca e do
esplendor de sua côrte, voltou ao seu paiz dizendo que «a
sabcdoria e a magnificência de Salomáo excediam muito
o que a fama proclamava.»
4. Era bellíssimo o templo de
de Salomáo ?

5. Que se fez depois de

se

acabar o teúplo?
6. Por causa do templo, náo

foi Jerusalém mais preeiosa

mais agradável a Deus

e

7. Que outros'trabalhos executou Salomão ?
8. Foi o povo feliz no reina-

do

delle

?

9. A fama delle náo attrahiu
certa rainha estrangeira?

?
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'12' salomão
morreu dep.-ois de um reinado
de 4,annos
e deixou o throno , r.u iilho
nr;;;":"[E;

J.

e62 anres de

C.)

"l?li*..,:,"J:à9;,el, quem não ha de
seducçâo das sranmáus ?

recusou esta petição com
arrogl
lar&m-se dez tribus, que
elegá

.15. conhecld;Ã nome
seisma a" suÀã.ir, esta
rêrnn.<Á
ao +-jL-._
reino: só as
-r- n
tribus á.

de
revol

n.";à-i*

10. Como Salomâo acebou
a vida ?
tt. p9e cousa lhe annunciou
o^ propheta Ahias ?

J,2. A ^quem Salomão deixou
o tàrono
?

e de Judá
t3,.

9:. ''c'l'
tribus
ou
ivisão do

o*_ü,|::r"1l

reflexio inspira

a
Que ^
queda
de Salomão ? '
14.
Reinou
Roboáo
sôbre
to_
,

dug_ as^

a

tribus de Israel ?

rõ. eue

consêquências .têve

revolt& de dez tribus
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fiéis á familia de David e fomtaram, eom os levitas, o
reino de Judn,; a capital f.oi Jmtsalám,; as outras des
tribus compuzerÍIm,o reino de Israel, que teve Jerobo6ô
por rei e Samnria por capital. ::"
16. Estes dois reinos que estiveram quasi sempre eÍÀ
guerra um contra outro, aca,baram por ser a presa de
seus poderosos vizinhos, os reis de Nínive e Babylônia.
CAPÍTIII-,O XVII
Reino de lerael.
VOCABUI.ÁnIO.

-

Abatlmento, scaão ou effeito

de abÊter;

prcürsçÁo-

, elmo,

rotacâo ou om spiml ; tubilháo,
slddo. cidgde e pôrto da Phenicia,
Isam, entro Jemel e Naareth.

suave,
cidade da tribu -do
a. Autigamente a

do Eupbnüe ao Meditenâneo,

tl$f.iE,$iit"""',-'Htffi ;

l. Jeroboão. - Temeu Jeroboão que seus súbditos
a autoridade dos reis de Judá, si
tornassem e reconhecer
16. Prosperaram os doiÊ reinoe ?

1.

Que Íez Jeroboáo

par&

impedir que seus súbditos 8e
sujeitassem aos reiÂ de Jud6?
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tas e sacerdotes do yerdadeiro Deus.
2. Jeroboão foi severamente castigado de sua impie_
dade, pois todos os membros de sua Íauúlia foram asiassinados por um de seus generais, Baasa, que subiu ao thro_
no por este modo.

3.Os
do
de fsrae

meio

deB
e do

,sópor
'o
,eiro

ando

.
annos depois, o pro- Três
arecer
diante do rei Achab que

Não és tu que c&usas a pertúr-

mas

Nío sou eu, respondeu o propheta com santa ousadia,
vós, ó príncipe, e a casa de vosso pai.,

s^ois

7.

O propheta accrescentou: uMandai

2. Jeroboão nâo foi castigado
por su& impiedade ?
3. Como reinaram os suces-

sores de Baasa ?
4. Que cousa distinguiu
Achab

?

o

rei

reunirb povo sôbre

5. Não foi Elias enviado

este príncipe

a

?

6. Como Achab recebeu o
propheta quando este voltou
três annos depois ?
7. Que proposta fez Elías ao

rei

Achsb

?
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o monte Carmelo e convocai os sacerdotes de Baal., Nisto
consentiu o rei; Elías, tomando a palavra, dirigiu-se assim

á multidão : oAté quando

eo
me a

;

sereis inconstantes em vossa

dorai-o; si
do Senhor,
oenta. Ensôbre o al-

são
hav

Sacrificio de Ellas.

tar e o Deus que fizer baixar o fogo do céu para consumir
o holocausto, será reconhecido por verdadeiro. '
8. Puzeram mãos á obra, primeiro, os sacerdotes de
a seu deus toda a

Hilãs':JT"ã,,?JI

uDeus de Abrahão,
de Isaac e de Jacob, mostrai que sois o único e verdadeiro Deus e sou vosso §ervo.)
8. Contai como foram confundidos

os sacerdotes de Baa''
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rr,lot,â:l;:ãi r;,1',-T'1"'os
t.oefi."inor,"-,.:r"L:"rot;;Tje
11. A vinha

n.h,I-T.-ü
:,
o seu palácio de

aquí a efficácia.da oraçâo
: spenas
rrês annos e meio
;

..rai u togãilã

; i,H.,it"ü,:TJ":#ál:J

a vinha de um

posse do campo adqú_

encontrou o prophêta

rez

EIÍas*

o6l'#r:'"H:rr1ffia
' r0. d;.'J,i;ffi esta
histô
ll. contai como achab ,",

;

r""ffi

quando o
| ].r"{B;" aconreceu
posse a" .ã-pã"aã
I ffiof;"rfou
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EIÍas que lhe disse da parte do Senhor : oNeste mesmo
lugar, onde os c6es lamberam o sangue de Naboth, um
dia, hão de lamber também o teu. Tua farrúlia será exterminada. Quanto a Jezabel, os eães a devorarão no campo
de Jezrael.,
Poucos annos depois, come13. Morte de Àchab.

-

ç&\ram a realizar-se &s ameaças do propheta Elías' Achavase Achab sitiando a cidade de Rarnoth de Galaad, quando

uma flecha lhe atravessou o peito e o fez cahir mortalmente ferido dentro de seu carro de batalha. Ao laval-o,

alguns dias depois, observou-se que os cães acudiam para
o sangue de Achab, e assim se cumpriu o que Elías
prophetizára.
.- t+. Eti"" arrebatado ao céu. Approximava-se o

húber

a- terra ; acomPanhado
do Jordão e todividiram-se ellas para

timpo em qu
de seu

discÍp
a

rgens

cando com

eus.

s a seu üssep&rarmos.
espírito (de

ao

céu.

13.

como morreu

Àchab

?

I .JÍi,!;T:, :;fl"

Elías foi ar-

Paüee da Igreja'ElÍae hg de

e, em comlreos jugtos, Preel€ a succumbir

Íim do mundo,

lo Ârtichristo.

I
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15. Milaeres de Eliseu.
Eliseu volveu ao Jordão
levando corisigo o manto d. Ed;;;".ráo
.h.gou ao rio,
com o auílio domanto dopropheta, i";;ii,
o
mesmomila_
gre que este fizera e atravessou
tambãm o rio.
1
de torna,r célebre o seu nome
por
Fez que ficassem doces aÀ
águ
que antes eram üuito amar_
oos
6oD
e upq pobre
que lhe tinha dado a .hospitaliàadá"; mulher de Sunam,
I'ã g"r.r l syrio,
Naaman,

Eliseu,
dâo.

ficou são d, t.p;;il;;"áuã,"por ordem
lavar-se setj vezes" .ri. -'agru. do

foi

de

Jor_

17. Indo Eüseu a Betel, succedeu
também que um ban_

do de meninos pagãos

estav

18. Reflexão.-Este castigo demonstra
quii,o culpados sáo os
que faltam de respeito r" p".Eti"_ããorõía"1.ilo"*.

19.

_

Jehú, rei de

ferael.
Achab morreu na impic_
,tlade e sua corôa passou successivamente-a seus dois fi_
lhos,
Ochosias

e Jàram.

ungrr-o rei de rsrael-d

ú;á#;""

";;à""ãr*"ir",ili#i

20.-De quem Deus se Eêndu

para deatruir e famllia

deAúb;i
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Morte da irnPia Jezabel'
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log
do reino de fsrael. Jehú e seus succes_
- e porfiadas guerras
sustentar longas

:TfüY.":',ff li:f
sua idolatria.

111if

xHffi

::ffi

23. Quando_morreu Jeroboã,o II (266), todo o paiz cahiu
13 mais completa anarchia ; os reià náó subiraá ;ri;;;
throno sinão
-pelo assassinato . "o À.io aas mais ã;;:
trosas discórdias
civis.
2t.
Árnroveitando
este estad.o de perturbação, os reis
da Assfria estenderam sua dominaçaã-pJo oeste do
Eu_
phrates e obrigaram os reis de I
e vergonhoso tributo. por f
Samaria, depois de um assé
todos os habitantes ao fio d
de Israel, foi
seus

súbditos,.

provín_

do impéri
Assim acabou
244 annos (962-7lg).
c.ias.

áe;.C)
durante

CAPÍTULO XVIII
História de Tobias.

f-p". de Tobias..- Entre os captivos que Sal_
!4.
manas&r levára oara Nínive, achava-se ,it o-"il-jrÃü,
chamado Toaias'. Desde ; ú;;üd;j"roi'ão.,.tu,te
e fiet
_ 22.

I'oi

próspero

o

reino

de

I_srael debaixo dos successores
de Jehú ?
- 2.3. Qt u aconteceu na moÉe
de Jerobo6o?

24. Dizei como acabou o rei_

no de

l.

Israel.

Que sabeis da

de Tobias ?
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ao culto do verdadeiro Deus, sem adorar o bezerro dP ouro
como os demais Israelitas.
2. Conduzido em captiveiro, soube, por seu bom procedimento, merecer os iavores'do rei da Assyria,- que lhe

quizesse. Tobias, Poda amizade do rei sicomPatriotas, tYrani-

o, era o consôlo dos Pobres,

jutos e cuidava esPecial-

mortos.

de fadigas aPós seus laCer
costou-se a uma Parede
boriosos
m-lhe nos olhos as ime assim
*.r"ái.i". de um ninho de andorinhas e, desde este dia'
ficou cego'
paciência,

3.

sua
a posteridade'

vam: oDe que
respondialhes

com brandura : uNão faleis dêste modo, pois somos os
filbos dos santos e no§s& esperânça não se encontr& nas
do mundo.'
cousas
-que
5. Corr".lhos de Tobiae a seu filho' - Crendo
sua morte estava
filho para dar-lhe o
oFilho meu, escutâ
do de teu coração'
alma, drí a sePultura a
ollonra tua mãe emqu
os dias do muito que soffre
terminado também a carreir
oTraze sempre Deus Prese
violes. nenhum dos seus mandamentos'
4. Como Tobias'eoffreu
2. Como Procedeu em NÍni-

've?

que Prova Dous o aub
metteu?

3.

U

Â

Yffi.tTJ'J"ro"s
Íilho?
bies e aou
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«Compadece-te dos
deça dB-ti. Si tiveres

dá poüco, porém

111

Deusse compa,st tiveres pouco,

faze

vontade'

, que é a origen
t" ãeixes dominar
peccado.
todo
o
de
uPaga logo o salário devido a todo aquelle que tra«irião

balhar por ti.

uNáo faças a outrem o que não queres que se faça a ti'
oProcurá sempre os conselhos de um homem sábio e
prudente, e evita a companhia dos-máus.'
Estes bons e sábios conselhos de Tobias convém a todos
os filhos. Ditoso quem os põe em prática !
6. Finalmente, Tobias contou a seu filho que outrora
emprestára dez talentos de prata a G-abelo,Iabitante de
Ragés, na Média, e accrescjntou : uMeu filho, é preciso
ireJ agora reclamar esta quantia ; mas antes, procur& um
guia f'íel que possa te acompanhar e ajudar na viagem''

7. Yiagem do joven Totrias. - Escondido sob a'
fórma de bello moçô, um anjo offereceu-se ao joven Tobías para ir de companhia com elle ; Íeitos todos os pre'
parativos, puzer&m-se ambos a caminho.
8. Na tarde do primeiro dia, pousaram n&s margens do
Tigre ; banhando-se nas águas dêste rio, Tobías viu enor-

arrojar-se contra elle, como si o quizesse devorar'
Espàntado de súbito paYor, o joven deu-pm grito de angrtstia ;ma,s o anjo lhe disse : uToma o peixe pelas guelras,
e puxa-o pâra a m&rgem.» Quando o peixe morreu, accrôscentou o anjo : uAbre-o e toma-lhe o fel, que te será
útil um dia, comoremédio., Em seguida, cozinharamparte
do peixe, salgaram o resto e levaram-no parâ farnel'
9. Quando-Tobías e seu companheiro chegaram a Ec-

*"-p"i*"

bdturl;, capital da Média, hospedou-se o joven Israelita
6. Que último aviso deu To-

8. Que aconteceu a TobÍas
na tarde do primeiro dia de via-

7. Quem se offereceu Pg,ra

gem?

bías a seu filho?

ecompanhar

o joven Tobías?

9. Em casa de quem ficou

em Ecbdtana?
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em casa de seu parente Raguel, do qual desposou a filha
Sara ; durante este tempo, õ anjo foi rechmàr a Gabelo
o dinheiro que lhe empiestára o velho Tobías.
10. Todavia, por
prolongou-se muito
que não regressava,
inquietação. Sua m

Volta do joven Tobias.

lável e todos os dias ia sentar-se numa altura, donde
podia extender as vistas ao longe, ansiando por ver voltar os viajantes. Por fim, distinguiu-os um ãia e correu
participal-o ao marido. uEis, exclamou ella, o nosso filho
que está voltando !, Levantou-se immediatamente o anciâo, e dando a máo.a um criado que devia guial-o, pozse a correr, com passo mal seguro, ao encontro do filho.
10. Contai a ânsia dos pais de Tobías durante a
delleeaalegriaque tiveram quando voltou.

http://www.obrascatolicas.com

ausência

7-Ersrónrl

DE ToBrÂs

113

Lançaram-se nos braços um do outro' derramando abun-

dantes lágrimas.
11. Depois de adorarem a Deus em família e lhe da,.* g.oçÀ., o jor-ert Tobías esfregon as vistas de seu pai
.o- õ fel do peixe que matára, e o venerável ancião reco-

: uNão temais, que âgora volto para Aquelle que me
enviou; quanto a vós, abençôai o Senhor e publicai suas
maravilhasr. E acabando estas palavras, desappâreceu.
No tempo de morrer, To13. Morte de Tobias.
bías ordenou a seus filhos- que sahissem de Nínive cuja
de 110
próxima ruina prediss
e
Deus
ánnos, deixando uma
casa de
honrada dos homens.
Raguel e terminou em paz longa e virtuosa vida. ,,
Temos todos, como o joven Tobías, um anjo
14. Reflexão.
- acompanha e guia continuamente. Honremol-o.
da guarda que nos
da

amemol-o e sejamos dóceis ás suas santas inspiragões e assim chegaremos felizmente a occupar o lugar que nos está resetvado no paraiso.

11. Contai como o velho To'
bías recobrou a vista.
12. Dízei como o anjo se deu

a

conhecer.

13. Falai na morte
bias e na de seu filho.

de To-

14. Que deveres devemos cum-

prir para com o nosso bom anjo
da guarda?
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CAPÍTULO XIX
Reino de Judá.
962- 537

distinguiram por mais crimes e impieJoram, Ochosias e sobretudo a iaite último e filha de Jezabel, tão tris_

3. Athália e Joas.
Não satisfeita com estabelecer em
Judá o culto de Baal,- esta rainha ambiciosa fez degollar
todos os filhos de Ochosias, afim de reinar em lugar dl[es.
_4. Só escapou á morte o menor de todos, ,Ioos, que foi
educado no templo pelo grande sacerdote, Joad, ott joiada,
e por Josabet, sua mulher, irmã de Ochosias. Apenas JoaÁ

l.

Como reinou Roboão, pri-

meiro rei de Judá?
2. Quais eiio os reis de Judó
élebres por mnis impiedade?
3. Que extermínio ordenou

I

Athália pâre apoderar-se
throno

?

4. Realizaram-se

os

ciosos desejos de Athália?
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completou a idade de sete annos, o pontífice o proclamou

rei no templo, em presençe dos levitas e dos principais
chefes do exército.
5. Ao primeiro ruido das acclamações, o povo acudiu
de todas as partes a saudar o novo rei ; Àthália coueu
também ao templo, e vendo Joas sentado no throno e
rodeado de guardas, exclamou : uTrahição ! Trahição !,
Immediatamente,

por ordem do grande

sacerdote, foi

presa, arrastada fóra do templo e morta pelo povo.
6. Joas começou a reinar no exercício de todas as virtudes ; depois da morte de Joad, porém, deixou*e dominar
pelo orgulho e pela impiedade I sua ingratidão chegou ao
extremo de mandar apedrejar o grande sacerdote Zonharias,
filho de Joad, porque lhe recordava o cumprimento de seus
deveres.

7. Não pâssou muito tempo sem que o céu o castigasse.
Os Assyrios não tardaram em saquear sua capital e elle
mesmo pereceu assassinado por dois de seus officiais.
Por
tempo, mandou
8. O propheta Jonas.
- que aquelle
fosse annunciar aos Nio Senhor ao propheta Jonas
nivitas a próxima ruina da sua cidade, porque su&s numerosas iniquidades clamavam vingança até o céu.
9. Para furtar-se & tuna missão que considerava perigosíssima, embareou-se o propheta em Joppé, rumo de
Tarso.
10. Apenas se achou no alto mar que se levantou furiosa tempestade, a qual ameaçou tragar o barco. Os marinheiros Iançaram sorte para saber qual delles excitava de
tal modo a cólera do céu ; a sorte designou Jonas, quq confessou a culpa e accrescentou que a tempestade se acalmaria si o arrojassem ao mar. Atiraram com elle ás ondas
5. Como morreu Àthália?
6. Como procedeu Joas no
throno

?

7. Como Joas

foi

de sua impiedade?

I

castigado

8. Que ordem deu o

aF Jonas

Senhor

?

9. Jonas cumpriu a sua missão ?

10. Que s,cont€ceu

uma vez no alto mrr
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ventre

revolta,,
dêste peixe
do a beus.

em

or&n-

' dia' o

or este
oài*" o foi vomitar são e salvt
Deus ;
de
ordem
cumprir a
tiútl, up."..orl-." Jonas em
da
praças
e
ruas
as
percorrer
i.ã;" Nínive, começou a
será
Nínive
dias,
quarenta
de
;1ü; g.i;"i" : 'Dóntro
destruida.,
enviado
11. Acreditaram os Ninivitas na palavra dêste
cilício'
um
de
ao-J," ó .ãi d..."r, do seu throno, vestiu-se
e orpenitência
de
signal
ããUrl"-." u-.rU.ç" de cinza em
errepentanto
de
causa
geral'
Por
denou ainda um iejum
miseriãir*"tã, deixou-Àe-com"padecer o Senhor,.que fezque
fôra
de
;ã;dil ; todos, e Nínivl escapou ao eastigo
ameaqada (772).

cheio
12. Jonae, figura de Jesus Christo' - Sahindo
que
o enpeixe
do
ventle
do
dias,
três
a. ãaã, á"pois ãe
Jesus Christo, resuseitando glode
figura
é
a
;ürqj"il_al
;úlcro depois de ter permanecido três dias no
il;il

seio
- da terra.
13.

os reis de Judá'
;;phat e Ezechias'apena's
- ltrntre
merecem citar-se Jo-

pí,

suas virtudes,

"oiã""í.Ezechias.
saphat
-14. e

JosaPhat (904-880), durante

vúte e cinco &nnos, fez-se amar
Ídolos e Promulgou sábias leis'
de

15. Ezichias (723-694), foi um rei
Deus I tornou a abrir o temPlo que
sor Acház I celebrou solemnemente
havia muito tempo, ã-tibt'tou -o povo do vergonhoso
buto que Pagava ao rei de AssYria'
11. Pereceram

os

Ninivitas

como predisse Jonas?
12. bomo Jonas figura Jesus
Chdsto

?

tri-

13. Ouais sáo os dois mals
virtuosõs
' -rÀ. que reis dedoJudá?
reinado de
sabei§
Josaohat
- -iãl

?

Co*o reinou
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76. Senna,chenh, ftlho de Salmanasar, concebeu o projecto de destruir o reino de Judá, conforme o exemplo de

seu PâI,

que

tinha conquis-

tado

o reino de

Israel.

Na frente de

um exército

formidável, ve-

iu sitiar Jeru-

salém; naquelIe perigo extre-

mo, Ezechias

fez todos

os

preparativos

que lhe aconselhave a prudência ; todaúa, este rei piedoso conÍiou principalrnonte
em Deus e delle só esperou
salvação. Sua confiançe não

foi enganada, poh um anjo
do Senhor desceu &o ca,mpo
de Sennacherib e, numa só
noite, feriu de morte f85,000
soldados assyrios. A'üsta de
tal desastre, apressou-se Sen-

O anjo do Senbor

mata

nacherib em levantar o sltio,

vergonha e grande perda,
retomou o caminho de seu paiz.
17. Pouco tempo depois, yiu-se Ezechias ataeado de
mortal enfermidade ;suas fervorosa"s orações, porém, mereceram-lhe cura milagrosa, que o propheta Isuias lhe veiu
annunciar, assegurando que poderia, dentro de três dias, ir
ao templo e sua vida seria prolongada de mais quinze annos.
185.000

Asslrios.

e, com muita

16. Contai como o Senhor soe-

correu Ezechias atacado por

17. Que outro favor insigne

recebeu Ezechias?

Sennacherib, rei de Assjria.
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18. Que sabeis acêrca do Prooheta Isaias

'

?

19. Co*o o Senhor üngou
sôúre Manassés a morte do Pro'
pheta Isaias?

CUBSO

MÉDIO

,n
*,ãé.
novo
- 21.

reoelliu Ma-

eievado de

Bethúüa escapou eo Perigo que a a'me&çeve.
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ITEINO

DE

JUDá

II9

veiro de Babylônia. _ Um
Joaquim, niuito débil de
e á idolatria. Em vão o
eremias, leu publicamente

oi

ue annunciavam &s

ficou surdo a estas

EXERCÍCrO

ca_

ad_

11.

EXERCÍOIO 12.
a urwuo ue .rerusaremí_2.
2. De_
L)e BeBe.
lém?_á.
l rl$"otno"#*1"1,"
O" Sãú"iiav.s x9*: r{lsmsarréq?
Onde ;;ú;
nniz
rtnr
Â_-r-^:+^^o
;4_De
.Mypl"^t_5.
v paiz
o
uv§
dos
Amatecirss?_c
áürarectf,aa
PÕrz
í
Dos Assfrios
_
bã.-e$í1í"ãi_-f'rYâIárT
?
7. '
a
-ti.
de NÍnive. 8.-De Ecbátana.
_ ó. "ó" -Sia;,1 _fndicai
,n ,l^

-

Ê:J3",":;- 8;?: !:!Íi*.,::A,j;"§[#.

r0.

Do

##:
monre

3f:h;,ll,Slií:liü]{;**í,hl'1ir"'J#"i,ffi;'i

b.,r?i",_Sll,tribus-ro.míÀãf

cipais factos
_____
do s.o

l"_"iF.;LinL!ini"qil:y":"ti1
pnn-

*'r^,1^-;;;l:::1'-l-"',
Y*^-^M^os
rõ.
19. quem
",f"Í.'T:fiJ;f"*],-tJgrblilqg,:it^aüt",Hl"J,iiT:
euem era
Dâvid
Dàvid

a qued
_ 21

ç

ô

-

EXEIIOÍOIO tB.

l.

19. uontai
rY.
Contai

o de Salomjiio,
uoraequeDclss cÍo sci§ma das dez tribus.

,Regu.mi o q_ue sabeis do prop.heb É'firr.
2. Contai o triste
r'.
fim-de
n uç
de Ãu@e
jezibel. _ 3.
Âchab
Âa,hsb €
e qe
de 8ua,
âã
sua esoôsa
espOsa
espôsa Jezabel.
s.ã,*.r-.§)r
no principaÊ
Quaie seo os
^;-^;^-:milagres
"ua
propbeüa

_

Euéut_;. õ;;o ãLLT-o

do

22 Como

t-

_

reino de Isrsel?

reinou
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joven

Resumi a histdria do velho Toblas.
Tobías.
-7. 5.
- 6. Do
-9.
Que sabeis de Àthália e Joas ? 8. História de Jonas.
Contai como Judíth salvou Bethúlia.
- l0 Que prophetas princi-

cipais üveram no tempo dos reis?-11. Mostrai, por um exemplo
da História sagrada, como são castigados, mesmo neste mundo, os
que nã,o honram seus pais.-I2. Citai um facto da história de
Achab, que mostra a que crime póde conduzir o desejo das riquezas.
13. Lembrai os admiráveis conselhos do velho TobÍas a seu filho.

-

SEXTO PERÍODO

A
Deede

DOMTNAçÃO ESTRANGEIRA

o captiveiro de Babylônia até o
de J. C.
Do anno de 600 antee de J. C. atá o onno

I

nascirnento

da erg cbristÃ

S
,

oomprebende 606 ênno!.
o captiveiro de Baby-

-

*:':xlim,"JP;r#
I\Íachabeus contra a

§r-

iannia dos reia de Slria,-o reetabelecimento da realeza,-a onquiata da
Judéia

pelo Romano e o reinado de Herode o

Grande.

CAPÍTUITO XX
Captiveiro de Babylônia.
6m-53,

que agrada maie, prelerido;
ord
- Favorito,
junto de algum poteatgdo; valido.
que
special
Fccim,
Fornalha, grande forno onde arde in-tore fogo. fnfame, vil, torpc.
mmundo, estig- lei. Iuatâneia,
matizado pela
ineistência, pr- traduzir d
gência.
fnterpretar,
o eentido mais
- slaro de. IuÉrprete, pesôa que traduz as palawas do
ou mêne
uma lÍngua
palawas
de
outrâ
lÍngua;
explicador
em
; traductor; commentador. frracir>
(oois
nal, que náo posue a fgculdade de raciocinar; contrório á, tlzío i animal

Edicto,

aquelle
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Sumptuoso, qle faz grandes despesas de luo ; magdfico,
Velhaeria,
actó traiçoeiro, ãcto pérfidá, de patifo, d;;;;d;ã;
-ogOlêndido.libertino, de devaeso.
Eent@r.;- recrear.

sitiu Jerusalém : o rei Joequim foi trucidado durante o comba.te e o seu cadáver deixado sem
veiu segunda vez

sepulture.

nosor perto das muralhas de Jerusalém; a cidade foi tomada de âssalto depois de um sítio de três mezes.
4. O rei de Juclá fugiu, mas foi preso e conduzido perante Nabuchodonosor, que ordenou lhe v&sassem os
olhos e o conduzissem, caregâdo de ferros, preso a Babylônia.

5. Assim verificou-se o que prophetizâra Jeremias, di-

zendo que uSedecias seria conduzido a Babylônia, masnão

veria a cidade.,

4. Como acabou este último
rei de Judá,?
5, Não foram preditas estas
circumstâncias

0. Como

Jeirsaléin

os

e

?

AesÍrios trêtaram
seus hsbttbntes?
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eom o rci. só

bitantes a.fim
7. Assim a
Israel. de suas Prevaricações
SubsiÁtira durante 375 anno

ds semana santa.
9. Oe Judeus em B

tou

seus caPtivos com

lhes comPrar terras, entreg

*g*ao

as PróPrias leis, de

xararn de existir como nag
10.

Daniel

e

seus co

qualidades dêstes iovens' .o
educados no próprio
q""=fott"t
mandou
rei de Babylônia
p"fO.io, tencionando, mais ta

da côrte'
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13. Muito

novo ainda, Daniel attrahiu a attençãe dos
patíeios, s&lvando de morte vergonhosa uma virtue
sa mulher, ehamada Suzanna, que dois infames velhos
accusa,ram falsamente. Sua fama subiu até o apogeu quando explicou um sonho que teve Nabuchodonosor.
14. Sonho de Nabuchodonosor.
Este rei teve uma
- extremamente
visão durante o somno, após a qual ficou
perturbado, ainda que não se lembrasse mais do que era. De.
balde coneultou todos os sábios e adivinhos do império;ninguém poude recordar-lhe qual era o sonho. Depois de invocar o Senhor, Daniel foi ter com o rei e lhe disse : oViste,
ó grande rei, uma estátua de altura extraordinária e de
aspecto terrível ; a cabeça era de ouro; o peito e os braços,
de prata I o centro do corpo, de bronze; as pernas, de
femo I os pés, parte de ferro e parte de barro. Emquanto
Vossa Majestade estava considerando a estátua, uma pedrinha rolou da montanha vizinha e veiu dar nos pés da
estátua e logo desmoronou-se aquelle colosso e a pedrinha
cresceu e tornou+e montanha immensa.»
15. Daniel continuou dizendo : uTal é o vosso sonho, ó
rei, e eis a explica4ão : Vós mesmo sois a cabeça de ouro
da estátua, pois o Deus de céu vos deu b império, a fôrça
e a glória. Depois de vós, viú outro reino menos poderoso,
representado pelo peito de prata; seguirá um terceiro que
será como o bronze e dominará ao longe sôbre a terra;
eurÍim, elevar-se-á um quarto reino semelhante ao ferro,
que ha de romper tudo. Os pés, parte de femo e parte de
barro, indicam que este último reino se dividirá.
E' então que o Deus do céu suscitará outro reino que- vencerá
o precedente, crescerá pouco e pouco até absoryer todos
os reinos da terra ; e este reino subsistirá etenc.amente (1)»
13. Como Daniel veiu a ser I chodonosor.
seus

célebre?

14. Contai o sonho de

(1)

OE

i[térpretes dsa

I

Nabu- |

Ssnüaa

15. Como Daniel explicou o
sonho de Nabuchodonosor?

Eecriptum concordam geralmente em roconhecer

qutro reiao figmdm pcla etátua

de Nabuchodonoeor, or iupérioa do Àaeyrios, dos Perru, dos GrGgoa e dm Romanos. O reiuo annucigdo lrela pedrinha, que
a etáCua e vem c mr montanha imnetr&, não é outra oum siudo a fgreja,
fundada por N. S. Jesu Christo. EdiIicade sôbre o rochedo de Pedro, vê oe impÉrios num, snwlhem e dmpparmr; ú ella pemanmo inabalével e immortal.
uoe

dsruba
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16. O propheta tinha apenas aeabado de falar que Nabuchodonosor se prostrou com o rosto em terta, exclamando :
uEm verdade, teu Deus é
Deus dos deuses e o Senhor

o

dos reis

!, E depois, encheu

de honras a Daniel e

aos

companheiros.

17. Os três Hebreus na fornalha.
tempo
- Algum
grandes vicdepois, ébrio de orgulho por causa de suas

7

--)'

Oe três llebreus cautando

na fornalha,

tórias, o rei Nabuchodonosor fez-se erigir uma estátua de
ouro e mandou que todos os seus súbditos a adorassem.
Invejosos dos companheiros de Daniel, os grandes da côrte accusaram-nos de desprezar á ordem do rei e os três
jovens Hebreus foram lançados numa fornalha ardente.
Mas o anjo clo Senhor desceu com elles, afastou as labaredas e preservou-os de todo o perigo; de sorte queandavam
no meio das chammas, cantando e louvando a Deus.
16. Como aceitou o rei a explicação de Daniel ?
17. Que aconteceu aos com-

panheiros de Daniel quando

cuaaram adorar
Nabuchodonosor
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prodígio, Nabuchodonosor mandou tirar da
- A vistaosdotrês
fornalha
jovens e deu glória ao Deus de Israel.
18. Nabuchodonosor rnudado ern bruto. _ Em_

quanto Nabuchodonosor se lazia adorar como uma divin_

dacle, Daniel ouso* predizer-lhe que um clia seria reduzido
á. condição dos animais e separaào por um tempo
da sà_
ciedade dos homens.
19. Doze mezes mais tarde, quando o rei estava a
con_

side.rar os_grandes trabalhos'que fizera executar na
sua
capital e, dentro de si mesmo, sã abandonaya a pensamen_
tos de so-berba, foi de repente atacado au aà.rêIãi";-l;i_
gou-se feito irracional. Deixou o palácio e poz_se
a percor_
rer o campo, vivendo entre os

como

o boi, da erva da

te

degradante estaclo. No fim,

milhou-se sob a mão do A
throno e reinou com mais
mos

a

:,,,nr'J.?ã,?f

;

si nem semDre
j,üf#:."."?'"1,:lt:L':"?:

soberba

porque

21. Daniel na cova_ dos leões. _ Daniel foi
também
a causa da destruicão do templo de Baal, pois que
d;;:
briu ao rei Eyitmeioa"in, iilní
àe Nabuchodo_
".*.;;;
ídolo. por isso,
ram o rei, que
o atirassem a
estavam sete leões fa_

22. Mas Deus oreservou o seu servo das garras
e dos
dentes dêstes rerríveis
JJ-, preservára

.;rilrõ-;J;io."ufnu.

os jovens Hebreus das chamma.'au

D
di

20. Que eruino

II.S.-c.M._5

fez
Preee deduz dêste

facto

Sete dias de_

?

Porque Drniel foi
, 21.
do
vivo na cov&

lança_

dos leões?
22. Daniel foi devorado por
estes terrÍveis animais ?
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cuB§o

na
sen
ãranquiilarnente
-^1ã
,ri.tr, p"
e

e Percebeu Daniel

pois veiu o rei

""t,s."úãi',
a"-."áirlâ.]

rar

d.o fôsso

o santo

Pr

;;;,;;J;;*.úit,a".
em um instante'
^ã: il.t,-

rados

de

Balthaz
Poder

ma a hora em que o

MÉDIO

leões'

'

admiração-: oGranMandou logo re-ti-

eu ludevo-

PIól-:
ra §er

Fetim de BalthsE.

prezere§

e orgras.

24' Felai do assédio de BaFqou I", o rei d vista dês- | bvlônla
por Gvro'
|
t".-'p'àã-úià"1
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25. Durante um sumptuoso festim, o rei Balthazar regalava os grandes da côrte; emquanto estava bebendo,
em honra de seus deuses, nos v&sos sagrados arrebatados
do templo de Jerusalém, âppareceram, de repente, n& patede, uns caracteres extranhos, traçados por mão invisível.
26 Aterrorizado, o rei Balthazar mandou chamar logo
os sábios de Babylôni&; m&s, nem mesmo puderam lêr as
letras mysteriosas.
27. Lembrarâm-se então de Daniel, fizeram-no comparecer, e este, corajosamente, disse ao rei: oPríneipe, acabais de elevar-vos contra o dominador do céu e da terra e
trouxestes os vasos sagrados 'do templo de Deus para
nelles beber o vinho da embriaguez. Procligalizastes louvores &os vossos Ídolos, surdos e mudos, e não glorificastes a

Deus em cujas mãos estão vossa alma e vossa vida. Eis
porque mandou estes dedos, que escreverem o que estais
vendo ; a inscripção compõe-se das três palavras : Mané,
Tlucel, Plmrés. ManÁ quer dizer : Deus contou os dias do
vosso reinado e ját marcou o fim delles ; Thecel significa :
Fostes pesado na balança e encontrado muito leve t Pharés annuncia que vosso reino será dividido e dado aos Médos e aos Persas.»
28. A terrível predicçã.o cumpriu-se na mesma noite.
Com effeito, os Persas desviaram as águas do Euphrates,
penetraram em Babylônia pelo leito do rio e apoderaramse da cidade. O rei Balthazar pereceu no meio de grande
carnificina e seu reino passou ás mãos de Cyro. (No anno
de 538 antes de J. C.).

29. Edicto de Cyro : fim do captlveiro.
Dois an- Cyro
nos depois, a instâncias de f)aniel, publicou
um
ed,btn qlue permittia aos Judeus voltar a seu paiz e reconstruir o templo de Jerusalém (53ô). O captiveiro de Babylônia durou 70 annos.

6.

Quo acontcou duraute

festim de BalüheÍar ?
26. Que fez entâo

o rei?

o

,27, Por ÍUeu p como foi inturtEerDlb -a D5llteràm , ins-

cripção

?

28. Quando e como se cumpriu a predicçáo de Daniel?
29. .Oopo Cyro ttafou os Ju-

tuÉ?
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CÀPÍTUI-,O XXI

Os Judeus tributários dos Persae.

da publica1. Reconstrucção do ternplo.
- Depois
tomaram
42.000
Judeus
de
mais
de
Cyro,
edícto
do
ção
ó caminho da Judéia, guiados por Josué, summo §acerdote,
e por Zorobabel, jovert príncipe da casa de David.
' 2. Ao chegar a Jerusalém, seu primeiro cuidado foi reconstruir o templo. Depois de muitas difficuldades, o edifÍcio foi emfim acabado e celebrou-se a dedieação por uma
festa solemníssima (516).
quem alentou o ânimo dos tra3. O prop
es que a glória do novo templo
balhadoies,
&ntigo, porque o Deseiodn das
eclipsaria o
nações, isto é, o Messias, devia honral-o com sua pre§ençe..
século mais tarde, Artaaer- Cêrca de meio
Longimâno permittiu a Úsilru que voltasse, a Jerusalém com outras famÍlias judías, dandoJhe ao Ínesrno.tem-

4.'Ésdras.

x,es

1. Falai ds volta dos Judeus.

2. Qual foi o primeiro cuidado dos Judpru, eo ,çhegpr em

Jerrmlfu?

i

3. Que propheta animou

oper6rios

4.

os

?

Que

eutoriss-

úEilreet
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de julgar todos os negóeios que se referiam
lo_u,.fu."_rtd"de
a
relrgtao e ao -F,stado.

déia recobrou a antiga pros_

paz de que gozou duiante

uJrurr.r&, usararn

os Judeus captivos em Ba-

da taculdade ae váttar

5. Não obteve Nehemías
tro
^edícto a favor da sua

ou_

na_

çã,o?

depois
, 6. Que .fez NehemÍas
da
_reconstrucçáo das mu.aihas

de Jerusalém?

7. Qual foi a fórma do

mias

8.

?

Como

o paiz?

foi

entáo

iliüdido

9, Achou a Judéia a sua anti-

ga
go_

;ê;;;rlJJ:

vêrno dos Judeus desde Nehe_

prosperidade

?

10. Todos os Judeus volto.

r&D pa.e a Éttia?
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tosmesmoestabeleeeram-sedefinitivamentenaquellater.
e número foram
sobrirrha Esthér,
Pessoais' Ambos
Pérsia, e eram

de
Iei
---tl.

MoYsés.

Permittiu a Providência que o rei Astuero, quando
ignorava;
i" tã*ãt espôsa, escolhesse Estbér, cuja origemsalvaçã'o
do
a
verá,
se
logo
como
ser,
à-.t, ãiãiçeí't .iú t
judeu.
povo
--tZ.
irritou-rr- Aman, primciro ministro e favorito do
rei, de ver que, quando aPP
cheu não dobrava o joelho
assim como todos os de sua
diu ao rei que os Judeus

scus maiores inimigos e con
os condemnava todos á mo
13. I\Íardocheu ParticiPou
ret
ia se approximandô e a conjurou que fosse ter com oseus
todos
que
ameaçava
tempestade
a
Ji* áà'uttedar

"'il.

irmãos.

À rainha Esthér consentiu, I'pezaÍ da lei que prohi;

bia, sob pena de morte, de ninguém apresentar-se ao

rer

sem ser chamado.
15. Dcpois de fortificar-se o espírito eom a oração- e a
oenitênciÀ. entrou, acompanhada-de suas damas de honã, ,ã Àrtát onde Ássuero estava reeebendo as homenagens
um
da côrte. Vendo epparecer a rainha, o monârca teve pereo
Esthér'
vistas
nas
;
ruio ã" .Of.ra que fhu b.ilhou
i.to, logo cahiu dcsmaiada nos braço's.das eompa-

"ãL"t ; repentinamcnte enternecido, o rei fot,191311?:
uheiras
;.p*d;:J;;t;;ôiliÀ, dizendo-lhe com o maior carinho:
11. Que esPôso escolheu o
Assuero

?

r.ei

12. Que vingança PreParou
Àman cooüra os Juleus?

-.',

13. Que Íez Mandocheu a este
notícia ?
14. Consentiu logo Esthér?
1ó. Contai

a entrevlsta

tiÍÊ &m Asjelt.
http://www.obrascatolicas.com
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16. Na noite eeguinte, como o rei não pudesse conciliar

Esthér disnte de Aseuuo.

16. Que fez Assuero não podendo dormir?
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ministro do reino'
meiro
*liÃá"^L"tão,
ã. Jud"us viveram empaz sob o domÍnio
dos Persas.
17. Que ordem recebeuÀman ?
18. Que aconteceu no festim
dg rainha?

tS. Qo".*tigo

recebeu Am'an?

20.-Que re-comPensa obteve

Mardocheu

?
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21. Reflexão.

DOS GriEcOS

133

Esta história, na qual a acçáo da Providência

- mais um& vez que a protecçáo de Deus é certa
tão visÍvel, ensina
pâr& os que resolvem náo offendel-o e preferem expôr-se a todos os
perigos antes do que desagradar-lhe,
é

22. Bstlnér figura de Maria.
A rainha Esthér foi
a única criatura isenta de ume lei- de morte e obteve do
rei a graça de todo o povo ; é a figura de Maria, única mulher preservada da ma,ncha do peecado original e mãe
cheia de misericórdia, que não cessa de interceder pera,nte
seu Filho para obter o perdão dos homens culpados.

CAPÍTULO XXII
0s Judeus tributários dos Gregoe.

l. Alexandre Magno ern Jerusalérn. Sob o reinado
de Darío Codomâ,no, sexto successor de -Cyro, o império
21. Que nos ensina a histó1. Quando e por quem foi
ria de Esthér ?
destruido o império dos Per22. Como Esthér figura Ma-

ria

I

Santíssima

sas ?

?
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dos Persas foi destnrido por um príncipe grego, Aleaandre
Magno, rei de Macedônia, o mais célebre conquistador
.que jamâis existiu.
2. Os Judeus continuaram fiéis a seus antigos dominadores, e quando Alexandre se achava occupado no sítio de
Tyro, recusaram-lhe os subsÍdios que este prÍncipe lhes
pedira ; porisso, irritadÍssimo, Alexandre marchou contra
Jerusalém com intenção de apoderar-se da cidade.
h 3. Vendo-se em grande apuro, o summo sacerdote Jad,o,
que governava nesta época, nâ,o recorreu ás armas para
repellir este poderoso inimigo ; mas, depois de implorar o
aullio de Deus por meio de orações públicas, sahiu ao encontro do vencedor, acompanhado dos sacerdotes e dos levitas, com seus paramentos sagrados, e seguido de todo o
povo.
4. A' vista dêste imponente séquito e do venerável PontÍfice, de cabeça coberta com a tiara, sôbre a qual brilhava
o nome de Jehoudh, escripto em letras de ouro, Alexandre
reconheceu o venerando ancião que outrora llre promettêra,
num sonho, o império da Ásia. Penetrado de santo respeito, inclinou-se e odorou o verdadeiro Deus, emquanto
os Judeus soltavam gritos de alegria e desejavam ao joven

conquistador toda a sorte de prosperidades.
iF 5. Àlexandre foi recebido triumphalmente em Jemsalém ; subiu depois ao templo e offereceu sacrifÍcios ao Senhor. O grande sacerdote leu-lhe o üvro do propheta Daniel onde estava predito que um príncipe grego conquistaria o império dos Persas e seria o mais poderoso monarc&

da terra.
6. Muito lisonjeado por vêr-se designado no üwo do
propheta, o herói macedônio tratou os Judeus com máxi2. Em que oceasiã,o Alexandre marchou contra Jerusalém?
3. Como eo defendêrom

Judeus

os

?

4. Que fez Alexandre d viste

I

do

grande sacerdote

cortejo

e

do

seu

?

5. Contai a entrada de Alexandre em Jerusalém.
6. Como Àlexandre üratou
Jqdeus

?
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ma benevolência. Em vez de aniquilal-os, como primeiro
tencionava, eximiu-os de qualquer imposto e permittiulhes ainda conservar suas leis e sua religião. (No auno de
332 antes de J. C.)
7. Os Judeue debaixo dos reis do Egypto.
- Alguns
annos depois, morreu Alexandre em Babylônia, sem designar o seu successor; seus generais dividiram-scoimpério
e a Judéia passou sob a dominação dos reis do Egypto ;
deúa pertencer-lhes por mais de um século (323-207).
8. Um dêstes reis, Pl,olemeu PhiladelTtho, fez traduzir do
hebreu em grego, os livros do Antigo Testamento. Setenta
e dois doutores, escolhidos em todas as tribus, pelo summo sacerdote Elcazar, executaram este rmportante trabalho conhecido pelo nome de Versãp dos Setenta (283).
9. Os Judeue debaixo doe reis da Syria.
- Mais taros
de, vendo-se persegrridos pelo rei Ptolemeu Philopator,
Ilebreus conseguiram sacudir o jugo do Egypto e entregaram-se a Anlíocho o Grande, rci da Sj'ria. (Em 207 antes
de J. C.).
10. No comêço, o-. Judeus foram bem tratados por AntÍocho, quc procurava gnnharJhes a afÍeição I mais tarde,
foram sobrccarregedos de pesados impostos pelos succer
eores dêste rei.
11. Castigo de Heliodoro.
Obrigado a pag&r enorrne
tributo aos Romanos, Selzuco- Philopator imaginou obter
os rccursos pecuniários que ihe faltavam, apoderando-se
do thesouro do templo de Jerusalóm. Encarregou seu primeiro ministro lleliodoro, de exeeutar tal missão sacrÍlega ; este entrou no templo, a,pezaÍ das representagões
do grande sacerdote Onias. Em breve, teve de arrepender7, Debaixo

do poder de

quem passou a Judéia depois da
morte de Àlexandre ?
8. Que trabalho fez executar
o rei Ptolemeu Philadclpho ?
9. Oa Judeus náo sacudiram

o iugo dos reis do

I

Erypto

10.

Como os trataram

reis da Sj'ria ?

oa

ll. Contai como Deus castigou o sacrílego atrevimen o do
Hcliodoro, ministro de Seleuco
Philopator

?

?
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se da sue temeridade; apenes o profanador pÕe o pé no
lugar'santo, seguido de seus satéllites, apparece um cavalleiro revestido de ;resplandecente armadura, que o derruba e pisa no chão sob as patas de seu cavallo, emquanto

Castigo de Heliodoro no templo de Jerusalem.

dois jovens, cheios de vigor e de belleza, com varas na
mão, dáo nelle sem descanso. Heliodoro ficou estendido
no solo, sem \roz nem movimento. Movido de compaixão,
o grande sacerdote offereceu por elle um sacrifício, e Deus

lhe restituiu a vida e a saúde.
12. Quando voltou perante Seleuco, Heliodoro contouthe o que acontecera. uSi tiverdes, disse elle ao rei, algum trahidor parâ castigar, mandai-o saquear o templo
de Jerusalém.,
reinado de
13. Porseguição de Antíocho.
- Sob o
rebentou vioAntíocho Epiphô,nio, successor de Seleuco,
lenta perseguigão contra os Judeus. Animado de zêlo fanático pelo culto dos falsos deuses da Grécia, este prín12. Que disse Ileliodoro ao
Seleuco, ao voltar á Slria?

rei

i
I

13. Como AntÍocho Epiphâ-

nio tratou os

Judeus?
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cipe ordenou que fossem punidos de morte todos os que
recusassem adoral-os.

14. Vários Judeus tiveram

a covardia de apostatar;

mas houve também muitos que preferiram morrer a renegar a f.é. Dêste número foi um doutor da lei chamado
Eleazar.

Eleazar um ancião
15. Firrneza de Eleazar.
- Dra
sciência como pelas virde 90 annos, tão venerá,vel pela
tudes. Os soldados de Antíocho quizeram obrigal-o a comer carne de porco, a qual era prohibida pela lei de Moysés ; mas elle preferiu gloriosa morte a uma vida criminosa e negou-se energicamente a obedecer ás ordens do rei.
16. Movidos de falsa compaixão, seus a,migos suppli-

caram-lhe que deixasse trazer carnes permittidas, afim
de que os soldados pudessem accreditar que obedeceu ao
tyranno, e náo lhe tirassem a vida. uEste engano não convém á, minha idade, respondeu o admirável ancião I persuadidos de que E,leazar, na idade de 90 annos, abraçâ,ra
o paganismo, os jovens seriam talvez tentados a imitarme. Não queira Deus que, nos poucos dias que me testam
de vida, venha eu a deshonrar as minhas cans ! Alémdisso
ainda mesmo que me libertasse agora dos supplíeios dos
homens, poderia eu evitar de cahir entre as mãos do Omnipotente ?, Deixou-se, pois, conduzir ao supplício do
modo mais nobre e corajoso.
17. No ponto de expirar, Eleazar soltou um suspiro e
disse: uSenhor, vós que conheceis todas as cousas de modo certo e evidente, estais vendo que podendo escapar á
morte, estou soffrendo cruéis dôres no corpo ; todavia, na
alma, experimento ineffável gôzo, pois que morro para
defender

a vossa lei.,

I
|
del

14. Como os Judeus receberam a ordem Ímpia do rei An-

?
15. Contai
F:leazar.

tÍocho

ar

acêrca

dos

seus

I

a

nobre firmeza

I
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' Assim perdeu a üda este heróieo anci6o, deixando,

não
só á juventude, mas também a toda a nação e a todos os
séculos, raro exemplo de fimeza em presenga da morte
e de fidelidade ao serviço de Deus.
Viu-se
18. Martfrio dos eete irmãos Machabeus.
também, em Antiochia, um& mã€ com seus sete filhos, conhecidos sob o nome de Marhahzus, dar o exemplo do mais
heróico valor. Estes jovens admiráveis, não temendo nada
sinão offender a Deus, afrontaram todas as emeaças do
tyranno. Tiveram âs ca,rnes rasgadas com agoites, os mem-

-

bros cortados, e atormentados com a maior barbaridade :
mas nada poude abalar a sua constância.
19. Pouco antes de expirar, disse um delles ao tyranno : oPúncipe malvado ! roubas-nos a,gora, & vida presente; mas o Senhor do céu e daterra resuseitar-nos-áumdia
para â vida eterna, porque morremos par& defender a sua lei.
20. Seis dos irmãos já tinha,m consummado o glorioso
sacrifício ; restava ainda o mais novo, um menino' Esper4ndo seduzil-o, Antíocho prometteu-lhe riquezas e felicidades si abandonasse a religião de seus pais ; mas o menino . permaneceu insensÍvel a estes pérfidos afogos. Chamam então a mãe I e o rei lhe aconselha que dê salutares
conselhos ao filho, si quizer conserval-o. Fingindo obede'

cer, approxima-se esta heroína do joven mártyr, apertao ao coração e vencendo animosamente a ternura mater-

nal, diz-Ihe ; oQuerido filho meu ! olha o céu I mostra-te
digno de teus irmãos ; recebe a morte de bom coração
afim de que, pela miseúcórdia de Deus, pos§a eu tornar a
ver-te na glória que esper&rnos.,
de falar que o menino excla,mou :
Ap
.Nãô
do rei, m&s ao mandamento de
e furor, Antíocho fez Perecer o
Deus
menino e a mãe nos mais atrozes tormentos.
de expirar?
18. Narrai e coragem dos lponto
- 20. Contai
o martfrio do -ois
irmãos Maehaberx.
|
19. Que disse um delles em I novo dos Machabeue.
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o valor dos irmâ,os Machabeus para
21. ReÍlexão.
- Admiremos
morte, e nós também sejamos promptos a sacrisoffrer a mais cruel

licar tudo afim de náo offender a

CAPÍTUITO

Deus.

XXIII

; tem ua tromba c dofes (ou gmndes dentss do merfim). Encargo,
acto ou oífoito de enenegar; incumbência; obrigaçÉo; grsvane; -cargo; pêD'
üecoras contidÂs no abdómen ou no thórex;
cgião da Europs, hgbitada pelos Celtas ou Gaue maior 1»rte.
GoEtio, psgã,o dos primeiros

msie

-

distincto
Flta, qeDça
conjectun.
tude, fóm -do tupo; srôdio.

Sur, em Roma.
idéia vega, -eimples

mais

Tetrea,

lento ; que chogc
prlncipe submetido a m poder aupe

pute de um reino desmombrÊdo.-Trégua'
rior e cujm Eetgdoe eram a qu8rt8
swpouío tuporÁria de hostilidÂdes i ; sen trégw rn mucê, e€m dosoago nem
piodade,
Tlomba, qualquer pmte buccal ou oual alongada em Íorme do tubo,
como Ào- elephante.

l. Matatbtas. - Fora,m tâo cruéis as perseguições
contr& os Judeus, que houve inde Antíocho Epiphânio
surreições de todos os lados contra, o oppressor.
sentimentos inspira
2L.
a história do mart$rio dos Ma-

rÊm â§ perceguições de Antío-

shabeus ?

cho ?

1.

pTOVOCAÊ

(l) Não * devem conÍundir or Macbabeur, filhos de Matatbiu' com os 8êtê
ialog oujo mgsthio m aeba de ugrrar, Enüre aõtm duas fBDIlim não he aada
dc commm gi!!o o noms e o heroimo religioeo.
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2. Foi o sacerdote Matathios que deu o signal

dêste,

levantamento nacional. Sahindo de Jemsalém, retirou-se
á povoação de Modim, nas montanhas, donde chamou
seus compatriotas ás armas; em pouco tempo, esteve na
frente de um exército de cinco mil homens destemidos,
com o qual percorreu a Judéia, derrubando os ídolos, matando os partidários de Antíocho e Iibertando a lei santa
da oppressão dos gentios.
3. Surprehendido pela morte no meio de suas gloriosas
victórias, este grande homem deixou, para continuar a
luta, ciaco heróis que tinham por nomes : Joõn, Simã,c,
Judos, Eleazar e Jônathas.
4. Sentindo que se approximava a última hora, Matathias reuniu-os para lhes dizer : uFilhos meus, estais vivendo numa época de castigo e de desolaçâo' E' indispensável que continueis na mais fiel observância da lei de
Deus ; lembrai-vos dos exemplos de constância que nos

têm dado nossos pais, e náo vos esqueçais de que, em todos
os séculos, os que puzeram sua confiança em Deus, nunca

foram confundidos. Animo, pois ! A glória eterna será a
recompensa de vossos trabalhos. Simão póde dar bons
eonselhos : sêde dóceis para com elle e escutai-o como a
um pai; Judas é valente: que vos guie nos combates.
Quanto a mim, dou-vos a minha bênção e deixo-vos o encargo de libertar a pátria.,
que recebeu e transmit5. Jrrdas Maehabeu.
-Judas,
appellido de Machabeu, §uccetiu á sua famÍlia, o glorioso
deu a seu pai Matathias e foi um dos maiores heróis de
que póde gloriar-se o povo de Israel.
6. Com fôrças muito menores, conseguiu derrotar cinco
grandes exércitos sirios, e tomou de novo a cidade de

o sacerdote

Mata-

Na sua morte, a

quem

2. Que fez

thias

3.

?

deixou

a luta?

U

o cuidado de continuar

4. Que palavras dirigiu

seus

5. Quem succedeu

thias

a

filhos no leito da morte?

a Mata-

?

6. Quais foram os primeiros

êxitos de Judas Machabeu?
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Jerusalém, onde restabeleceu, com grande esplendor, o
solemne e majestoso culto do r.erdadeiro Deus.
7. Antíocho estava então guerreando contra os Persas.
Quando soube dêstes triumphos, cheio de cólera, tomou
logo o caminho de Jerusalém, jurando que ufaria da cidade,
o túmulo de todos os Judeus.,
8. Apenas pronunciára estas insolentes palavras que a
mão do Senhor o feriu de mal incurável, a roer-lhe âs entranhas, no meio das mais atrozes dôres. Assim abatido,
o orgulhoso monarc& reconheceu qne a mão do Todo Poderoso pesava sôbre elle. Reuniu os confidentes e lhes disse :
ulembro-me dos damnos que causei em Jerusalém e das
ordens cruéis que dei para extermina,r os Judeus. E' sem
dúvida a causa porque estou reduzido a tão triste estado,
acabrunhado de pezar e de remorsos e em ponto de morrer
em paiz extrangeiro.» Assim falava o cruel AntÍocho ; mas
este tardio arrependimento não podia salval-o, porque não

era sincero.
9. Antíocho morreu na impenitência fi4al, deixando aos
peccadores endurecidos terrível exemplo da sorte que
lhes está reservada.
10. A luta continuou sob o reinado d,e AntÍocho Eupaúor, successor de Antíocho Epiphânio. Judas a sustentou
sempre com o mesmo valor e resultados vantajosos. A batalha que travou na planície de Betsura, tornou-se célebre pela dedicagão de seu irmão Eleazar.
- 11. Como este valoroso guerreiro percebesse no exército
sj,rio, um elephante mais iicamente ajaezado que os outros, imaginou que levava o rei Antíocho. Resolveu logo
sacrifiear-se para o bem geral. Para isso, abrindo-se passagem eom a espada atrar,és as fileiras inimigas, chega até
o elephante, pâssâ por baixo do ventre do animal e o fere
7. Que fez Àntíocho sabcndo
dêstes triumphos ?
8. Como foi castigado por
Deus

I

?

9, Como morreu AntÍocho

?

10. Acabou a luta com elle?
11. Narrai o devotamento de
Eleezar.
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; mâs, não podendo evadir-se baso pêso da sua víc'

esmagado sob

tima.
12. Todavia, com o auxílio de Deus, Judas Maehabeu
venceu ainda os inimigos de Israel em vários recontros.
Ora, aconteceu que, em um dêstes combates, nllmerosos
Judeus morreram no campo de batalha. No dia seguinte,
Judas e seus soldados vieram para enterral-os e eueontraram nos cadáveres muitos objectos consagrados aos ídolos
e prohibidos pela lei. Todos então entenderam a, causa, da
morte de tantos homens e, pondo-se em oração, rogeram
ao Senhor que perdoasse a falta.
13. Em seguida, Judas fez uma eollecta cujo producto
mandou a Jerusalém parâ que offerecessem sacrifíeios por
aquelles que succumbiram, "pois, dizia elle, é santo e salu-

tar pensamento, rezar pelos mortos paro, que lhes sejam per-

doados os peccados.,

14. Entretanto, Judas não se dissimulava que os Judeus estavam cansados de uma guerra sem trégua nem
misericórdia. Por isso, procurou o apoio de uma nação
tratado de alliança com os Romaeber algum refôrço, viu um novo

a Judéia.
15. Bacchides, general dêste exército inimigo, veiu apresentar batalha ao valente Machabeu que não tinha sinâo
3.000 homens de armas ; pela primeira vez, desde o comêço da guerra, sentiram-se os Judetts dominados pelo terror
íendo-a inferioridade de suas fôrças e fugiram antes de
entrar em combate. Só oitocentos homens perrnaneceram
fiéis a sert general ; e como alguns dêstes falavam em retiracla, exclamou Judas : oDeus nos livre de fugir ! Si fôr
chegada & nossa hora, morramo§ generosâmente por nossos
12. Contai como váriog soldados Judeus perecerâm Por

ter

desobedecido

C

lei.

13. Que fez Judas em fevor

doil que euccumbiram

?

14. Judas Machabeu não ob-

teve para os Judeus o soccôrro

de alguma poderosa nação?
15. Côntai o último combate

e a morte de Judss Machobeu'
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I mas nã,o manchemos a, noss& glória !, Dizendo
isto, deu ordem de atacar.
No princÍpio, tudo eedeu diaute do seu ímpeto. Já o
flanco direito dos Sirios estava retrocedendo quando os
inimigos, vencedoles na ala esquerda, approximaram-se de
Judas para cercal-o e esmagal-o pelo número. Atacado por
tantos inimigos, o herói reeebeu um golpe mortal e ficou
como que sepultado no seu triumpho. (No anno de 160
antes de J.C.).
16. Todo o povo tomou o luto e chorou o herói por
muito tempo, dizendo nâ su& dôr : uComo foi que cahiu
este homem poderoso que salvava Israel?,
17. Successores de Judas Machabeu.-Após a morte

irmâos

de Judas Machabeu, a autoridade soberana pa,ssou successivamente ás mãos de seus irmã,os, Jônathas e Simão, qrue
tiveram a glória de libertar completamente os Judeus da
dominação dos reis da Siria.
18. Reconhecido, o povo resolveu que a dupla autoridade de púncipe e de grande sacerdote fosse hereditária

na família dos Machabeus.
Aristobúlo,
19. Restabelecimento da monarchia.
neto de Simão, foi o primeiro que recebeu o- tÍtulo de ra
depois da volta do captiveiro (107). Teve por successor
sen irmão Al,ecand,re Janeu, que reinou vinte e sete annos.
20. Alexandre Janeu deixou dois filhos, Ilircano II e
Aristobúlo II, que se disputaram encarniçadamente a
corôa. Pompeu, general romano, interveiu na contenda e declarou-se a favor de Hircano, e este, agradecido, tornou a

Judéia tributária dos Romanos (63).
21. Os Judeus sob o domínio dos Romanos.
- Por
fim do anno de 40 antes de Jesus Christo, o senado romano
concedeu o tÍtulo de rei a Herodes, originário da Iduméia.
16. Que eentimentos teve o [ 19. Que sabeis de Aristobúlo
povo nE morte do seu cbefe? | e Alexandre Janeu?
17. Que successores i4me- l 20. Que aconteceu dcpois_da
diatos teve Judas Machabeu? | morte- de Alexandre Janeu?
18. Que gratidáo mostrou o povo pera a fÀmília dos Machabeus.

!

21. A quem deram os Roma-

I nos o tÍtulo de rei da Judéia ?
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rei por

favor

dos Romanos, Herodes apressou-se
em fazer perecer todos
os sobreviventes da família dos Machabeus. Seu ceráctêr
desconfiado e cruel precipitou-o numa longa série de crimes e de infelicidades domésticas : os assassinatos da mulher e de três filhos, sacrificados por leves suspeitas, foram
o digno prelúdio da degollação dos santos Innocentes.
23. Sem oembargo disso, Herodes recebeu o título de
Grande, por causa de seu luxo fastoso. Reedificou a cidade
de Samaria, embellezou Jerusalém com sumptuosos monumentos e restaurou o templo com magnificência.

24. Og filhos de Herodes.
Deixou Herodes três
filhos que se repartiram seus Estados
: Archeki,u obteve
a Judéia, a Iduméia e a Samaria, com o tÍtulo de rei ;
Herodes Anlipas, o que mandou degollar são João Baptista, foi tetrarca da Peréia e da Galiléia ; e o terceiro, Philippe, foi também tetrarca da Ituréia e da Trachonitide.
25. Archeláu tornou-se odioso a seus súbditos por seu
despotismo. Chamado a Roma para se justificar das accusações apresentadas contra elle, foi deposto do throno e
desterrado para Vienna, nas Gálüas, onde acabou os dias.
26. Seus Estados foram declarados Prouírlcia rornana
e administrados por um magistrado que tinha o título de
procônsul. E:;te era o cargo que desempenhava Pôncio
Pilntos, quando condemnou Jesus Christo ao supplício
da cruz.
EXEBCÍCIO

l.

14.

Que significa a palavra Jehováh?-2. Machabeu?-3. Que
se entende por Providêncía?
4. Semana santa ? 5. Muralhas
-fanático?-8.
de uma cidade?-6, Peccado- original?
-7. Zêlo
Guerra sem trégua nem mercê?-9. Versão
dos Setenta?-lü.
Leito de um rio ?
Álas de um exército ?
12. Defiúr as pala- 11. fôrca,
vras seguintes : edÍcto,
pagão, collecta, -república, sanhedrim,
22. Falai do carácter e dos
crimes de Herodes.
23. Que valeu a Herodes o

título de
24.

A

Grande

?

quem Herodes deixou

os seus Estados

?

25. Conservou Archeláu

corôa

a

?

26. Que fizeram os Romanos
dos Estados delle ?
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sexto perÍodo da

E-

qu6 anno acaanrro ôe deu o edícmuralhas de Jerusalém ?

15.

Peréia?-12. Que factos da História
Susa?

sagrada lembra a cidade de
Onde se ácha a Grécia?
-14.paiz das Gállias ?
- 15. Coantigo

13. De Modin?

mo se-chama hoje o

EXERCÍOIO 16.
1. Quais são os principais factos do sexto período da História sagrada?-2. Quando e como acabou o reinó de Jud6?-8. Resumi a história do propheta Daniel.
4. Contai o sonho de Nabucho-

-

9. Expedição de Alexandre Magno contra Jenrsalém.
- 10. Contai
o martylio de Eleazar. 11. Dós sete irmáos Machabeus.
12. De
que povgs foram os_Judeus tributórios desde o captiveiro -de Babylônia até a vinda de Jesus Christo ?
18. euô sabeis de Judás
Machabeu ?
14. Falai de Herodes -o Grandô e seus filhos.
- os principais-prophetas dos Judeus desde a queda do
15. Quais são
reino de Judó até a vinda de Jesus Christo ?

EXERCÍCrO t7.
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SEGUNDA PARTE

VIDA DE N. S. JESUS CHRISTO

(1)

,

SÉTIMO PERÍODO

VIDA OCCULTA DE JESUS CHRISTO
Desde o nascimento atê a sahida do deserto
Do enno

I

atá o anno 30 da era christ6'

CAPÍTUITO XXry
Erpectagão dd Meseiae.

1. Numerosos documentos históricos conÍirmam de vários modos que acêrca do fim do último século ante§ da' ere
christã, era geral a convicção de que o Messias promettido
1. Esperava-se o Messias qulndo appareeeu?
a 8Dno6l

(1) A vide de Jeeue

n" .otúe" ai
ã;-."ti
ã;;;i;;-'il
t;;;d; àüt ;"*;
cÍundaalgreia,.o

tÉs
Prtbtia'

: oe

puà"âJã"

l-

EBtm.»
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devia naseer em tempo muito próximo (1). Particularos Judeus, onde os oráculos sagrados era,rn
mente conhecidos e comprehendidos, esta exconvicção rlunca tinha sido mais üva, mais

ram a sentençÍI que os condemnava, assim como toda a sua
posteridade, ouviram, da propria bôccà do seu juiz, a promessa que, da mulber, nasceria um übertador que os remiria da escravidáo do demônio.
4. Mai
c e Jacob receberam
as nações da
terra seri
de nascer da
su& r&ç8,, » cm outros termos, que o Messias seria um de

- seus descendentes.

- 5. Nos séculos posteriores, Isaias e outros prophetas predisseram que o Messias nasceria de uma virgem (2r,
da famÍlia de David (3),
e na pequena cidade de Belém
2. Deve-se extranbar
expectação do Messias

3. Foi

o Messias

&os noBsos

-

esta

?

promettido
primeiros paie ?

4. A quem reiterou Deus
esta promessa ?
5. Náo annunciaram os prophetas algumas circumstâncias
da üda do §alvador?

dp torre-de Babel, oe íilhoe de Noé lovaru oomeigo a
. (l) Senarandre.ao.p6
gl q'rodu do primeiro bomem e tmtrÁm n ánê'rn.r rto rrm Me-"i-.
l?P!.*Tç" E'
libertador.
vàrdade q
re alteruam e, óa veres,
também que rempro Ee

Euper8tiçõeá pÊgõs.

I
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(1),
que reis extrangeiros viriam adoral-o (2),- que te- precursor
(3),
que elle mesmo seria propheta e
ria um
faria milagres (4).
6. Foi ainda predito que entraria em Jerusalém montado sôbre um jumento (5), seria atraiçoado por um
- trinta moedas de prados seus (6), e vendido por
La (7).
7. As principais circumstâncias de sua paixão foram an-

nunciadas, e com especialidade as seguintes: havia de ser
escarnecido, açoitado, teria as carnes rasgadas até descopera apagarJhe a sêde não lhe dabrir-se os ossos (8),
teria as mãos e os pés traspasriam sinão vinagre (9),

- pelos peccados dos homens
morto
sados (10),
- seria
(11),
o seu
corpo não soffreria a corrupção do tú--

6. Que outras cousas predis-

ram

?

7. Que circumstâncias da pai-

xáo do Salvador foram annunciadas

?

o templo: ata honra é raervada a teu Íilho. Eei de pôr aôbre teu tàrono um filho
que eahirÉ de ti. Para sempre hei de estebelecer reu throno ; hei de aer eeu pai e ollo
ha ds eer meu filho. ) (9.o liúo iloe Reia, cop. Vf oaaic. 19 e aeguinlea.)

ti

Eatm palanaa, com evidência, ndo convém einão ao Meegix.
(l) < E tu, Belém, não ée g monor entre es principajs cidades de JudÁ, que de
hs de seàir Àquelle que deve governar Israel, meu povo. » (Michue.)
(2) < Os reis hEo de ür horar-lhe o berço e offereenlhe preEenteo. r (fsdm.)
(3) < Eie que enüo neu anjo e elle ha de prepusr a via adiente 6" aip. » (.tría

lachiaa.)
(4) < Naquelle tempo, oe cégoa verão, os surdog ouvir6o' oe coros sndarÃo e a
llugua doe mudos deeatar-ee6. » (Iaiae.)
(6) Dizei ó filha de SiÃo: . Eie quê o voaso rei vem chegando, cheio de doçue
montado eôbre ma juenta e eôbre o jmeutinho, nreido da que eté debeixo do

irgo. » (Zulwiu,)
(6) < Àquelle que De est&va t6o unido e em quem tinhs tsDta confiaaça fer re
bentar contra mim rua trahiçío. , (Daviü.
O) Oe píncipee doc soerdotés,depoie de tomar o dinhoiroque Judm lheedevolveu. comprmà o campo de um oleiro afim de dar Bepultura aoc erttangeiros.
Ora, Jererciaa diem : . Reeberan trintg moedae de pmta, preço d'Âquelle que
venderam cÍilhos de lerael, e com ellar conpre@ o canpo de um oleiro, como
o Senhor mo ordencu. ,
(8)

Ellc me

Deultar&E-Ee

, (David.) __
rou no senhor
de Deua ; foi
omo um lepro
por noesa iaiquidadea. , (fecios).
(9) . Deram-me fel por alimato enamiuha sêdederam-meünagre para bebor.
(Dooü.)

r
(ff! .
(r0)

qudâl

I

(Dniil,1

loÍfto; tonoü eôbre

ô
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havia de resurgir vivo e glorioso (2),mulo (1),
-mas
de glória aos céus (3), etc.
subiria cheio
8. Quanto ao tempo em que devia nascer o Messias,
todos os Judeus sabiam que Jacob morrendo disse a Judá
que o sceptro, ou a autoridade do commando, não sahiria
de stra descendência, até que viesse o Deseiad,o das nações;
Ora, o sceptro sahiu de Judá quando Herodes veiu a ser
rei de Judéia.
9. Por seu lado, Daniel predisse que desde a ordem de
ediÍicar Jerusalém até Christo, haviam de decorrer setenta semanas de annos, sejam 490 annos (4).
10. Emfim, foi predito que o Messias naseeria num
tempo de paz e sob uma monarchia que teria destruido
todos os thronos da terra (5). Ora, o império rom&no, que
submettêra â suas leis quasi todo o mundo então conhecido, gozava de paz universal quando Jesus Christo veiu
ao mundo.
8. Fixavam as prophecias o
tempo em que devia apperecer

o

Messias

?

I
I
I

9. Citai, a este resPeito,
phecia de Daniel.
10. Que mais predisse

triücs

e aonuciado I»los propbetas.
5) Yêr pâginc 123.

http://www.obrascatolicas.com

?

â Pro-

I

150 ErsróRrA

saGRADa

cuBSo

uÉDro

CÀPÍTULO XXV
Naecimento de Jesus Christo

1.
J
uma

ore
pequ

da

filha

i
,

2. Desposára um pobre operário, do nome de .Iosé, nas.
cido como ella, da famÍlia real de David.

3. Quando os tempos marcados pelos prophetas

chega-

ao anio Gabriel annunciar a Maria
que a escolhêra para ser e mãe do Messias promettido
desde a origem do mundv e predito pelos prophetas.
4. Ao apparecer diante de Maria, o anjo lhe disse :
.Aae, ó cheia de graça; o Senhor é comuosco; bemditasoie
aós enlre todas as mulheres." Depois, vendo que a humilde
virgem se perturbava, aecrescentou : «Não tcmais, Maria, :
achastes graçâ perente Deus... Haveis de ser mãe de um
14.m, Deus mandou

e

1. Quem era Maria? Quando
onde vivia ella ?
2. A quem desposá,ra ?

3. Que anjo mandou Deus a
Maria e para que ?

4. Cita.i ea palavras do aojo
a Marie.
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filho, que será ehamado o Filho do Altíssimo e a quem dareis o nome de .Icous.n
5. b;úi" de ouvir a mensagem d-o celestial enviado,
Maria róspondeu : n9is a sena do Senhor ; taça-se em mim
eegundo a aossa Palawa.'
"6.
Nette fcliz instante, cumpriu-se o sublime mystério da
Irwarnnção do Verbo : pela operação de EspÍrito Santo, o

À Aanuacia4ão.

Verbo ou Filho cte Deus, segunda pessôa da Santíssima
Trindade, tomou, no seio puríssimo de Maria, üm @r?o
e uma olmo semelhantes aos nossos.
7. A Igreja celebra a memória dêste mystério no dia
25 de março, festa da Annuncia4ãa.
8. A Visitação'- Como que para mostrar a Maria
5. Que respondeu Maria ao
celestial embaixador ?
6. Quâl rublime mystério se

üt4rfu ffie

instuÃE?

7. Em que dia a Igreja cele
bra a memória dêste mYstério?
8, Porque foi Ma,ris visihr
srra

Priú

Isa'bel?
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qlre nâda é impossível a Deus, o anjo Gabriel annuncioulhe que sua prima Isabel, espôsa de um sacerdote chamado
Zacharl,as, da cidade de Hebráo, em breve ia ter um filho,

da idade muito adiantada.
Este filho havia de ser Joãa Baptista, o precursor de
Jesus Christo. O Evangelho diz que, desde a mais tenra
infância, retirou-se para, o deserto, onde levou vida muito
austera, até o dia em que se poz a pregar a penitência,
nas margens do Jordão.
E Maria foi logo em cas& de sua parenta para darJhe
os parabens por este feliz acontecimento.
9. Apenas Isabel ouviu a voz de Maria que a saudava,
sentiu no seio o menino exultar de alegria, e ella mesma
exelamou, cheia do Espírito Santo : uBemdita sois uós mé o Jructo do uosso aentre !
tre todas as mulheres e bemdito-que'a
mãe de meu]Senhor
E donde me vem a felicidade
se digrre de visitar-me ?,
10. Maria disse então : oMinha alma glorifica o Senhor
e o meu espírito se extasia de gôzo em Deus, meu Salvador, porque olhou a baixeza da sua serva. Dora em diante,
todas as gerações chamar-me-ão bemaventuracla. »
11. São as primeiras palavras do Mo4ní,Jicaú, admirável
cântico que a Igreja repete todos os dias no seu offÍcio.
Na época em que o Salvador
12. Yiagern a Belérn.
devia nascer, o imperador- Augusto ordenou que se fizesse
o recenseamento do todos os súbditos do império romano.
Para isso cada um tinha obrigação de inscrever-se na cidade donde sua famÍlia era originária.
13. José e Maria, pois, foram a BelÉm, a cidade de David. Por causa da extrema çnbreza, não encontraram luapezar

9. Que aconteceu'no momento em que ssnta fsebel ouviu a
voz do Maria

?

10. Como respondeu Nossa
Senhore aos louvoree de sua

prbe? . -

.

11. Repete

a

vras de Maxio ?

Igreja as pala-

12. Que ordenou o imperador
Augusto ?
13. Pare onde ca,BiDhâram
Joaé e Muia q cppo Íqou acolHdog?
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ger nes hospedarias e foram abígar-se numa espécie de
estábulo abandonado, perto da cidade.
neste mise14. Nascirnento de Jesus Christo.
- Foipobleza
que,
rável aposento e no meio da mais completa
á meia-noite de 25 de dezembro, Maria deu á luz a seu divino Filho ; envolveu-o, depois, em modestos panninhos e
deitou-o em um presépio sôbre um pouco de palha.
15. Tal é o ineffável mystério que todos os a,nnos nos
recorda d. festa do Natal.
Naquella hora acha16. Os pastores ao presêpio.
- rebanhos,
que pastaviln-se uns pastores vigiando seus
v&m nos arredores. De repente, appareceu-lhes um anjo
deslumbrante de luz que disse : oVenho annunciar-vos uma
nova que será para todo o povo o motivo de grande alegria. El que hoje mesmo, na cidade de David, acaba de
Da,§ee{*os um salvador, que é o Christo do Senhor. Eis
o signal para reconhecel-o : encontrareis um menino envolto em pannos e deitado num presépio.,
17. Naquelle momcnto, numerosas cohortes de espíritos
celestiais fizeram ouvir este cântico de triumpho : oGlÁria
a Deus nas alturas e paz sôbre a ler'ra aos lwmens de bôa
aontad,e

!,

18. Pressurosos andaram os pastores para Belém, afim
de contemplar a maraúlha que lhes íôra annunciada;
com effeito, encontraram o menino reclinado em um presépio. Prostraram-se ante elle para adoral-o e, depois de
lhe offerecer humildes presentes, foram-se glorificando e
louvando a Deusem voz alta portudo o quetinhr,m visto

e ouvido.
causa da desobediôncia de no*'og primeiros
19. Reflexão.
- Por
perecido sem recurso algum, si Jesus Christo
pais, todoS teríamos

. la.

Qua! graudosoontecimen-

to se passou nestê esüóbulo ?
15. Qusl fests lembra egtê

I

17. Quol caÀto t€Eôou eDtão

uo

céu?

18. Que fizeram oe pastores
e â quem encontraram?

ineffdvel mystério ?
16. Contai como o nascimento
do §alvador, foiranunciado affi

nascimento

Dh§wfr#.

PdnürE

19.

Ser6 grande facto o
de Jesus Cfuitb?
?
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com a sua peixõo e morte, rtaherança celestial. O nascimento
perado, tão ansiosamente deseé o mais importante acontecideve excitar mais vivamente
nosso reconhecimento para com Deus'

20. Circumcisão.

-

À

Oito dias depois do seu n&sci-

adoraçÃo dm Pastores.

mento, o menino foi circttmcidado e chamado Jesus, rro-

me adorávcl qtte quer dizer

Saluador.

Jesus Christo é nosso Saluador, porque si queremos ap-

pücar-nos a expiação que deu por nossos peccados, livrar-nos-emos do inferno e obteremo§ noss& salvação,
isto é, â posse de Deus no céu.
O nome de Christo que, de ordinário, se accrescenta ao
trome de Jesus, signiÍica ungido o\ consogrod,o.
Entre os Judeus, os prophetas, os pontífices e os reis
era,m ungidos por umâ uncção feita com s"zeite, sÍmbolo

ã).

Que ceremônia se effectuou oito dias depoir de Jesus nsscer?

http://www.obrascatolicas.com

15ô IIrsTóR,rA

SÀeR.A.DÀ

CUBSO MúDrO

da graça e da fôrça de Deus, que então desciam nelles.
Ora, está fóra de dúvida que Jesus Christo reune todas as
qualidades de propheta, pontífice e rei no gráu mais elevado : como propheúa e doutor, ensina com inÍallibilidade ;
como pontíJice, santifica com efficácia ; como rei, manda
com autoridade. Possúe este tríplice poder, não em consequência de uma uncção feita com azeite santo ma,s por
fôrça da divindade mesma, cuja plenitude habita nelle.
21. A circumcisáo de Jesus Christo aconteceu no dia
primeiro de janeiro, em que se celebra esta festa.

CAPÍTULO XXVI
Infância e juventude de Jesus Christo.

1. Adoração dos magos.
tempo em
- No mesmo
que um anjo annunciava aos pastores
de Belém o nasci21. Em qu9 drp se realizou a
circumcisáo de Jesus Christo ?

l. Que phenômeno appâI receu
no Oriênte ao nascimõito
|
I do Salvador?

http://www.obrascatolicas.com

rNrtÂNCLA,

E JTryENTUDE DE JESUS oHRrsTo

157

mento do Salvador, uma estrêlla extraordinária apparecia

aos poyos do Oriente.

3. Guiados-pela estrêlla, chegáram a Jerusalém e per_
guntaram : oOnde está o rei dos Judeus que acaba de nas_
cer? Vimos a sua estrêlla no Oriente e viemos adoral_o.,
4. Esta notícia causou grande perturbação ao rei He_
rodes e a toda a cidade de JeruÀalém. Ciama o rei aos
magos e os interroga com
depois, os
doutores da lei,-intérpretes
ras-, e del_
les sabe que o Messias dev

s

dissimula suas
Belém : ulde, dis
quando encontra

e
v
P

que eu va tam
er&m-se

a caminho. A estrêl-

ada em Jerusalém, reappareu-os até o lugar onde estava
enconrraram

Jesus

adoraram-no, e de
ram-lhe presentes:
7. Alguns dias d

' "'TH#l'il:S.,1?,ffi;
seus theÃouros, offerecel
e myrrha.

sos viajantes voltaram a
paiz, mas- sem 1rassâr por Jerusalém, pois, em sonho,
receberam ordem do céu de não ir ter com ÍIerodes.
seu

2. Qle füeram os magos
vista da estrêlla?
3. 4onde foram os

á

magos ?

4. Que eeutimento tevi He

rodes

á

chegada dêstes estr&ngeiros e que fez elle ?

5. Que disse Elerodes âos mBgos mandando-os a Belém ?
6. Contai como os -s.gos che-

garam felizmente ao fim da via.
gem.

7. Voltaram os magos diante

de

Herodes

?

II.S.-c.M.-6
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8. Todos os &nnos, no dia 6 de janeiro, a festa du EpiphanÍn recorda a visita dos magos ao Menino Deus ; lembra também o grande benefício de nossa vocação á, fé, na

o santo velho Simeãn,' por inspiração celestial, reconheceu
braços e
o divino M

po
Aquell

, Pois qu
lvador de

Senhor,
ram

10. Degollação dos santos Innocentes. - Entretanto,
vendo quó os magos não voltavam, Herodes entrou numa
violenta cólera. Estava com muito mêdo que este troYo
rei dos Judeus, de que lhe falavam, viesse arrebatar-lhe
a corôa; para impedir tal facto, mandou matar todos os filhos varães nascidos havia dois annos, em Belém e nos
arredores ; tinha certeza que Aquelle que lhe - inspirava
tanto receio, ficaria envolvido na matança geral.
11. A Igreja honra a memória de todos estes jovens mártyres doiJdiâs depois do Natal, na festa dos santos 1n'rwcarúes.

12. Fugida para o Egypto. - Só aquelle que-o.cruel
Herodes [ueria- matar, qüando ordenou qLre -§e fgrisgep
tantas innàcentes víctimaÀ, escapou ao furor do rei' Avisado em sonho por um anjo, são José partiu com o menino e sua mãe e refugiou-se no Egpto, onde permaneceu até a morte do tYranno'
13. A sagrada Família em Nazareth. - Morto Herodes, a sa[rada Família veiu fixar-se em Nazareth' Foi
8. Que facto lembra a

da

EpiphanÍa

9. Fslai

festa

?

da

apresentação de

Jesus ao templo.
10. Que fez Ilerodes vendo
que os magos náo voltavam?

\_

11. Nao honra a Igreja a me'
mória d&tes jovens má,rtYres ?
12. Foi Jesus moÉo com os
santos innocentes ?
13. Onde se fixou a santa fa-

mflia ao voltar
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neste lugar q
mocidade, na

14. «Estou

-{ sagrada Famllia em N&z&reth

Quando adolescente, tomou sua parte dos humildes ser'
viços necessários numa casa de operários ; quando Tais
crescido, encalleceu as mãos divinas no manejo de instrumentos ásperos e grosseiros ; soffreu penas e câr§aços ;
ganhou o pão de e,ada dia corn o suor do rosto, eomo o
mais humilde dos oporários.
15. A tradiçã,o üz que exerceu, em companhia de são
José, seu pai adoptivo, a modesta profissã,o de carpinteiro.
15. Que sffÍoio o§oio J6u§
14. Dizei como Jeeug se sub- I
mtielr 6 lei do turdho' I ctrisbt
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16. ReÍlexão.
Consolem-se e alegrem-se os que vivem de
uma arte ou de -.
um offÍcio mecânico, já que Jesus Christo teve a
mesme occupa,çâo ! Saibam louvar a Deus emquanto estão trabalhando; Deus abençoarJhes-á o trabalho e, diante delle, serã,o outros tantos Jesus Christos '. (Bossuet.)

17. Jesus no rneio dos doutores.
Na idade de doze
annos, Jesus foi a Jerusalém na, companhia
de José e
Maria, para celebrar com elles a Páscoa; porém, no tempo

Jeeus no meio dos doutores,

de voltar, demorou-se na cidade sem que seus pais dessem

por isso. Depois de buscal-o com viva solicitude entre
os parentes'e conhecidos, não o encontraram e retomaram
o ceminho da cidade, cheios de afflicção.
lQ, Co.m. grande angústia e vertendo copiosas lágrimas,
procuraram-no por.três dias; por fim encontraram-no dentro
do templo, sentado com os doutores, escutando-os, fazendoJhes pergunta,s''e arrebatando-os todos de admiração
pela sabedoria das pâlavras que sahiam da sua bôeca
divina.
19. Ao vel-o, sua mãe, admirada, lhe perguntou : oMeu
16, Que reflexão inspirou a I idade de doze annos?
Bossuet a vida de Jesus ope- | 18. OndefoiJesusencontrado?
rário-?-,.. ,, .
| 19. Que lhe disse Maria, sua
17. Que üagem fez Jesus na .l mãe?
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filho, porque proeedeste assim eomnosco ? Eis que teu pai

e eu te proeurávamos muito afflictos desde três dias.
Porque me procuráveis, respondeu Jesus com amorosa
brandura, não sabíeis que devo occupar-me do que diz
respeito ao serviço de meu pai ?,
20. Reflexão.
- Com estas palavras, indicava bem o Salvador

a missâ,o que vinha executar neste mundo. No mesmo tempo, quelia ensinar-nos que sempre que se trata de cumprir a vontade de
Deus, nenhuma consideraçáo humana deve deter-nos.

CAPÍTUITO XXVII
Baptisrno de Jesus Christo.

l. Pregação de são João Baptista. Algum tempo
antes que Jesus Christo annunciasse ao -mundo a lei que
vinha dar, são João Baptista, filho de Zacharlas e de Isabel, pregou a penitência nas margens do Jordão. A liberdade da sua palavra e o espectáeulo da sua vida mortificada impressionaram vivamente os ânimos. Em breve, de
Jerusalém e de toda a Judéia, aeudiram os povos pressurosos e conÍessando os peccados recebiam delle o baptismo da penitência no Jordão.
Este baptismo era uma ceremônia religiosa pela qual se
fazia profissão de abraçar a penitência; mas os peccados
não eram remettidos; esta faculdade não pertence sinão
ao baptismo instituido por Jesus Christo.
2. Fiel á ua missão de precursor do Messias, dizia são
B,r-noB

o

alavras ?
de João'

I Baptista.
Z. Que cousa dizÍa Joâ,o BapI tiste *ârcg do MEeiâs?.

|
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João Baptista aos que o escutavam ; «Quanto a' mim,
baptizo-vos na água ; mas, no úeio de vós, alguém ha
que não conheceis ; elle vos bapfizará, no Espírito Santo ;
é elle que deve vir depois de mim I é maior do que eu c
não sou digno cle desatar os laços dos seus sapatos.»
3, Um dia, vendo passar o Salvador, são João deu testemunho delle, dizendo : uEis o Cordeiro de Deus, eis
Aquelle que tira os peccados do mundo.,
4. Baptisrno de Jesue Christo.
Jesus também acudiu de Nazareth perâ ser baptizado- no Jordão. No princÍpio, João recusou por humildade ; quando Jesus insistiu, o santo Precursor não resistitt mais. No momento em
que o Salvador estava sahindo das águas, abriram-se os
céus, baixou o EspÍrito Santo em forma de pomba sôbre
e cabeça de Jesus e ouviu-se uma vóz do céu que proferia estas palavras : oEste é meu Jilho mttito am,od,o, enx quern
puz tod,os as minhas umplotências,,
A Santíssima Trindade tornou-se sensÍvel nesta occasião : o Pai iala do alto do céu, o ltilho é baptizado e o
Espírito Sanúo desce sob a forma de pomba.
5. Jesus tinha então uns trinta annos e era reputado
filho de José.
Depois de praticar e ensinar a virtude toda a vida, são
João teve ainda a glória de morrer por ella. Herodes Arrtipas, tetrarca da Galiléia, o mandou pôr em prisão
por causa de Herodíade, mulher de Philippe, seu irmão,'
porque João o\.reprehendia, dizendo : nNáo te é lícito
ter esta mulher., Algum tempo depois, Herodes celebrou o dia dos seus &nnos e reuniu, num festim, todos os
grandes da sua província. Salomé, filha de HerodÍade,
daasou diante dos convidados e agradou ao rei que lhe
prometteu, coin juramento, dar-lhe tudo o que pedisse. A
joven correu a sua mãe a perguntar; «Que pedirei?
A cabeça de Joãor, respondeu Herodíade. Voltando logo
3. Que outro testemunho deu

I
|
4. NrraiotnptirmodBrlsrr I

eão João do

Salvador?

Christo.

5. Quantos &tlDos üiuhs e!tgp JemE.(hdsb?
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ao selão onde estava o rei, Salomé disse a este :
"Dai-me
agor&, em um prato, a cabega de Joâo., Poucos instantes

Baptinmo de Jeus Chdeto.

depois, ,m soldado entrava no calabouço do santo Precur-

sor e quem cortava a cabeça.

7. O demônio appareceu, pois, aUesus, e lhe disse :
*Si fôrdes o Filho de Deus, mandai que estas pedras se
convertam em pão». Jesus, porém, lhe respondeu : uEstá
6. Onde se retirou

o

Salva-

dor depois e porque permittiu
que o demônio o tentasse?

|
I

7. Que proposigã,o lhe fez primeiro o demOfuo i

I
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escripto : Náo é somente de pão que üve o homem, mas
de toda a palavra que sahe da bôcca de Deus.,
lá 8. Satanaz o transportou depois a Jerusalém, no alto
do templo e lhe disse : uSi fôrdes o Filho de Deus, lançaivos abaixo, porque está eseripto : Mandou aos seus anjos
que vos guardem e sttstenham nas mãos para, que o vosso
pe .,ao venha a tropeçar em alguma pedra,. Replicou-lhe
Jesus : oEstá escripto também : Não tentarás o Senhor,
teu Deus.,
9. Emfim, o diabo Ievou o Salvador sôbre uma montanha elevadíssima e dahí mostrando todos os reinos da
terra com sua glória, disselhe : oDar-vos-ei tudo isto, si,
prostrando-vos, me adorardes.
- Retira-te, Sataná2, Ihe
respondeu Jesus, porque escripto está: Adorarás o Senhor
teu Deus e servirás sô a elle., Então, fugiu o demônio e,
approximando-se de Jesus os anjos, serviram-lhe alimentos para comer.
EXERCÍCIO

18.

EViphania?
1. Que signifio Baptista?
- 3. Jesu*? - 4.
6.-2.
5. Mórtyr?
Christo?
Que é arte mecânica?-7. Definir as
- gentilidade. 8. Faz muito tempo que
palavras: -precursor, presépio,

- depois da criaçáo da
9. Quantos àmros
nasceu ?
10. Onde se-acha Nazareth em relaçáo a Jerusalém?
12. Hebráo ?
Como explicar- a
Belóm ?
- 13.
ern todos oB povos no
ssias que-a história verüica
pareceu?
14. Mostrai pelas prophecias que Je-

iesus Chiisto
mundo?

-

o

-?

Messias

EXERCÍCIo

19.

que os nomes de Jesus e de Chris- 8. Mostrai
ao Salvador.
convém perfeitamente

ao homem culpado.

lo

8. Contai a segunda tentaçâo
do

t

Salvador.

| 9. Narrai a terceira tentaçôo
I do Salvador.
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OITAVO PER,ÍODO

vrDA púgrrcn DE JESUS cHRtsTo
Desde a sahida do deserto até a ascensão ao
Do anno 30 até o snDo 33 dB era christã.

CAPÍTUITO XXVIII
himeiros trabalhoe de Jesus Christo.
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Quando sahiu do de-

dos ap6stolos.

serto, Jesus Christo começou os trabalhos de sua vida púpercorreu
as cidades e povoações da
blica. Desde entáo,
Palestina, ensinando nas s)rrâgog&s e annunciando a àóo
noua da ainda do reino de Deus, e curando toda a espécie
de doenças e de enfermidades.
2. Em brel,e, viu-se rodeado por ingente multidão de
pessôas de todas as condições, attrahidas pela sublimidade
da sua doutrina, a sa,ntidade da sua vida e o estrondo

de seus milagres.
3. Muitos dos que accreditaram em Jesus Christo, seguiram-no com maior constância e merecerâ.m a distincção de serem associados & seus trabalhos: foram os
discípulos. Entre estes, o Salvador escolheu doze, tcncionando manclal-os pregar sua doutrinal eis a tazão
porque lhes deu o nome de apóstolos, isto é, de ena'iod,os.
4. Eis os nomes dos doze apóstolos : Simãn, a quem Jesns deu o nome de Pedro, e Anl,ré seu irmã,o ; Thiago
(o Maior) e Joãn, ambos filhos de Zebedeu ; Philippe e
Ba,rthol,omeu, Thomá e Matheus, Thiago (o Menor) e
Thadeu ou Judas, um e outro Íilhos dc Alpheu; Simão o
Cananeu e, emfim, Judas Iscariote, o trahidor, substituido mais tarde por Malhias.
5. Simao ou Pedro, Aadré, Thiago o Maior e Joõo eram
pescadores. Jesus encontrou-os um dia nas margens do
lago de Tiberíade e lhes disse : nSegui-me, que vos farei
pescadores de homens, I e elles o seguiram logo, deixando
suas rêdes e su&s barcas.
6. Matheus era cobrador de impostos. Vendo+ &ssentado no seu telônio, Jesus lhe disse também : uSegue-me' ;
e levantando-se, são Matheus o seguiu immediatamente'
4. Quais são os doze apósl. Que fez Nosso §enhor
quando sahiu do deseúo?
2. Que succeBso tiveram os
seus primeiros trabalhos ?
3. Como escolheu os discÍpulos e os apóstoloe ?

tolos

?

õ. Dizei como oB apóstolos
Pedro, Àndré, Thiago e João
foram chamados ao apostolado.
6. Contoi a vocação de são
Matheue.
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7. Simáo Pedro foi escolhido pâra ser o ehefe dos ou_
tros apóstolos e mereeeu esta piegogativa por causa da
sua fé e do seu amor par&,o divinó úestre.

Jesus Christo.
o curso de
- Durante
Christo-fez publicamente
muitos e gran_
aÍim de provar aos Judeus que úu o

o de

Deus.

11. Restituia a üsta âos eegos e, entre outros, a um que
o era de nâscença fez ouvir-os surdos e falar ã. ,",,aã.
á sua voz, os paralliticos andaram, os endemoninhadoó;

;

7. Qual foi o chefe dos após?
8. Em que caso sáo pedro

9._Fez Jesus milagres e por-

tolos

que

recebeu do Salvador esta gloriosa prerogativa ?

10. Que se nota acêrca das
cure§ que operou?
11. Curou Jesus várias espé-

?

eies de enfermidades

?
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ficaram livres, vários mortos voltaram á vida. Uma virtr-rde sahia de Jesus Christo e curaYa, todos os corpos, como todos os dias sahe do seu coração urne graça que ctlra
todas as almas.
Celebravam-se
12. Mudança da água ern vinho.
<'umas
bôdas em Caná de Galiléia e Jesus fazia parte do

número dos convidados, assim como sua mãe e seus pri-

Jeeus curando oe doentes'

12. Contai o milagre das bôdas de Caná'
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zado: a água posta nas talhas estava mudada em vinho

delicioso.

iros,
§er-

tea
*+

13. Que effeito

lagre

t

?

11,9T1{ o proorglo
camilagrosa.- 1A

^^_L-:

oe

tq. eue exemplo nos dáo
'pes- IIrqrt'o.ãpãtJt.t
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Cura
aos
des, podeis ç
e lhe disse :
17.

langar-se

gÀoEÀDA

CUE§O'MlDrO

di
:

«

â'

er
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âpproximando-se, tocou o ataúde, fez pa,rat a comitiva e
: nJoven, levanta-te, eu te ordeno !» No mesmo
instante, o morto sentou-se e Jesus o restituiu cheio de

exclamou

vida á mãe.
20. As testemunhas dêste milagre ficaram atemorizadas,
e admirando a acção divina, diziam : uUm grande propheta appareceu entre nós e Deus visitou seu povo.»
4 21. lllultiplicação dos pãee. - Um povo immenso
havia seguido Jesus até o deserto. Quando veiu a tarde,
approximaram-se os discípulos e disseram a Jesus : uSenhor, este lugar nã,o tem habitação alguma e a noite não
se demorará muito. Será bom despedir o povo para que se
disperse nas aldeias e nâs povoações e compre de que co: «Não é necessário despedil-os ;
vós mesmos, dai-lhes de comer.
Mas, replicaram os discípulos, não temos sinão cinco pães e dois peixes ; que é
isto para tanta gente ?
Fazei sentar o povo sôbre a rel-

mer., Jesus respondeu

-

va,» diss.o Salvado
cinco pães e os dois
daços que entregou

Tomando depois

os

-osepartiu-osempera, que os distribuissem &o poyo. Todos comeram até se fartarem e encheramse doze cestos dos pedaços que sobraram. Ora, o número
dos que assim foram alimentados era mais ou menos de
cinco mil homens sem contar as mulheres e os meninos.
22. Ã vista dêste prodÍgio, a multidão exelamou : «Este é em verdade o propheta que deve vir ao mundo; é o
Messias que estamos esperando !,
23. Pedro anda por cirrra dae águas.

/\

Depois do
milagre da multiplicação dos pã,es, Jesus-ordenou aos
discÍpulos que passassem para a outra banda do lago de
TiberÍade, e elle mesmo, furtando-se ao enthusiasmo do
povo que tencionava acclamal-o rei, retirou-se só para
uma montanha afim de orar.
20. Que diziam as testemu-

nhas d&te milagre?

21.

Contoi a multipticaçâo

dos páee.

22. Que impressão produziu

eete milagrr ?
23. Que fez Nosso Senàor depois da multiplica4ão doe páes?
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24. Todaüa, violenta tempestade sublevava as águas
do lago e os discÍpulos remavam com extrema difficuldade.
Quando despontou & aurorâ, appareceu Jesus vindo na
direcção delles e andando por cima das águas. Ao vel-o, os

discípulos soltaram um grito de espanto, imaginando ver
um fantasma ; mas Jesus tranquillizou-os dizendo : "Sou
Senhor, exclamou Pedro, si sois vós,
eu, não temais.
- para
onde estais, andando eu também
mandai que eu v6"
por cima das águas.
Yem, Pedro,, respondeu-lhe Jesus.
Sahindo da barca, Pedro caminhou sôbre as ondas para ir
ao Salvador. Mas, sentindo augmentar a violência do vento, esteve com mêdo, e começou a afundar na água : «Senhor, gritou elle, salvai-me !- Homem de pouea fé, lhe
disse Jesus extendendo-lhe a mão, porque duvidaste?,
Entraram, depois, ambos na barca ; no mesmo instante,
cessou o vento e a barca abordou ao lugar onde iam.
25. Profundamente admirados desta série de grandes
prodÍgios, prostaram-se os discÍpulos aos pés de Jesus e
adoraram-no dizendo : uNa verdade, sois o Filho de Deus.»
dia, tomou Jesus com{ 26. A transfiguração. - Certo
sigo Pedro, Thiago e João e levou-os á parte sôbre o
monte Thabor.
Alí, emquanto estava orando, transfigurou-se diante
delles ; resplandeceu seu rosto como o sol e suas vestimen-

tas tornaram-se alvas como a neve.

Entretanto, Pedro e os companheiros estavam com mui-

to somno. Ao despertar, viram o divino Mestre todo deslumbrante de luz e dois persona,gens eheios de majestade,
que conversa,vam com elle : eram Moysés e Elias.
E como estes iam já retirar-se, Pedro disse a Jesus.:
usenhor, estamos bem aquÍ

;

armemos, pois, três tendas,

uma para, vós, uma para Moysés e otttra para Elias.'
Ainda estava falando, que uma nuvem luminosa corôou
24. Contai como Jesus

se

seus discÍpulos e os
prodÍgios que operou nessâ oc-

reuniu
casião.

a

25. Que fizeram os discípu-

los vendo tantos

milagres?

26. Contai a traaafigrração
de Jesus Chrisüo.
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as altura,s do Thabor e, do seio da nuvem, sahiu uma voz
que fez ouvir estas palavras '. uUste é meu Jilho am,ado em

quern puz todas as minhas complacências : escutai-o.»
Ouvindo à \,o2, os discípulos ficaram eheios de espanto
e cahiram de bruços, a face contra o chão. Mas Jestts approximou-se delles, tocou-os e lhes disse : uLevantai-vos, nâda

Á Transfiguraçáo.

temais., Assim fizeram, e, por mais que olhassem para
todos os lados, nada viram sinão a Jesus voltado ao estado habitual.
x 27. Magdalena aos pés do Salvador. - Um dia, eerto
phariseu, chamado Simão, convidou Nosso Senhor para
que viesse comer em sua casa. Jesus aceitou e poz-se á
mesa com os discípulos.
Ora, durante o jantar, uma mulher da cidade, do nome
27. Que t" pár*,, emquanto o Salvador estava na mesâ, em
de Simã,o o phariseu ?
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de Maria Magdalena,, e que até entáo levára vida muito
ruim e muito dissoluta, entrou na sala levando um vaso
de alabastro cheio de um perfume de grande preço. I\[uito
desejosa de reparar sua yida passada e obter o perdão de
suas culpas, foi prostrar-se &os pés de Jesus, cobriu-os de

lágrimas, beijou-os com profundo respeito

e derramou

sôbre elles o perfume que levava.
Na mesa, Jesus tinha a postura dos Orientais, isto

é,

estava deitado sôbre um leito pouco elevado, com o
rosto voltado para o lado da mesa e os pés para o lado
exterior I segundo o uso do paiz, descalçára as sandálias
antes da refeiçã,o.
28. Yendo a ac7ã,o de l\{agdalena, o phariseu pensava
comsigo : «Si este homem fosse propheta, saberia qual é
esta mulher e a expulsaria da sua presença. »
Conhecendo Jesus estes pensamentos, disse-lhe : uSimão, tenho que te perguntar alguma cous&.
Falai, mestre, replicou Simão i» e Jesus continuou : -oUm homem
tinha dois devedores que lhe deviam, um quinhentos dinheiros e outro cincoenta. Como nenhum dos doispodia pagar, perdôou-lhes a ambos a dívida. Qual dos dois, pois,
o amará mais ?
respondeu o phariseu, que é aquelle
-Penso,amaior dÍvida.
a quem se perdôou
bem,,
lhe disse o Salvador, e voltando-se'para-Julgaste
a mulher, accrescentou: uEstás vendo esta mulher? Entrei em tua c&sa e
não me déste água para, me lavar os pés, ao passo que ella
os cobriu de lágrimas. Não me déste o abraço de costume
e ella, pelo contrário, não cessou de me beijar os pés. Não
me ungiste a cabeça com óleo, e ella derramou por cima
dos meus pés um perfume de subido valor. Eis porque te
asseguro que muitos peccadns lhe serõ,o remitlid,os, porque
amou muito., Dirigindo-se depois a esta perfeita penitente, disse-lhe: oFilha minha, vai-te em paz, teus peccados.,

te

são perdoados.ry

.28. Que peDsou
que disse o Senhor?

o

phariseu vendo

a ac9ãa de Magda[ena, e
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29. Resurreição de Lâzslto'

í.*;-d[.i
no público do que
g'0. Era Ldzaro
Jas a,-,as it-a
gt..'a"

-

I75

Entre t'odos oq mila-

"""íiJàã de Bethânia, n
povoaçáo
^
particular
Jesús tinha

d;';;.ffi.ãr.."uido co

estrondo

em comsdalena' a

em cula
eferôncia'

Reurreiçito de LÉzaro.

«Esta doenç

cahiu gravemente doendizer a Jesus: oSenhor,
Iim lugar de acudir em
contentou-se de resPonder :
a rráo é de morte, mas para a glória de Deus

29. Qual foi o milagre mais
notÁvel de Jesus?
30. Quem era Lózaro? Onde
morava

?
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u.s seja glorificado.» Lá,zaro,

depois e Jesus o annunciou
orreu nosso amigo Lá,zaro e
asora, vamos a eue., euatro ,*.11rJ,".1
tas de Bethânia.

nTfi,riI; l^#

Jesus se approximava,
disse ella, debulhada
nÍ, meu irmão não beria

r,

Jesus, teu irmão ha de
que ha de resuscitar no
accrescentou : Sou a resu

e

dita
que
isto
sois
mundo.,

acre_

aquelle

crês

n^^'.^-r^-- Martha,
rr
respondeu
creio que
Deus

vivo que veiu a

"st"

Alguns instantes depois, appareceu também
Maria Mag_
delena-seguida de muiio. ilü;. ã; f;íh,
que vieram de

Jerusalém

dar

pêzames"

;;;;ü- iu.rçor*-uãl

-para
pés do Salvador
desfãzendo_s1"
V""aã íuã
ella chorava, assim como os Judeus
"p iagri*r..
u acompanha_

vam, Jesus perturbou-se e gemeu no ã*s
é^gue o puzestes !, perguntõu elle logo.
o-§enhor, vinde e vêde. » Então,
Jeslus
diziam os Judeus uns &os outros : nVêde
33' Foram ao l,gar onde Lá"zaro estava enterrado.
uma sepultura cavada na rocha e fechada por grande Era
dra. «Tirai a Dedra,, mandou J";;;:: is*io., pe_
ái-.."
Martha, já esiá cheirando ,;il,
e faz quatro dias
que está aquí, Jesus replicou , ;;ü;
*'
Ài ãe_
"i\ào "o. ài.."'G
des, haveis de ver a gta.ia a"
»àr.i,
_ 32. Contai a entrevista de
Jesus eom as irmás de Lezaíi.

I
I

33. Narrai
Lá,zaro.

a

resurreic6o de
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Então, erguendo as vistas ao céu, Jesus accrescentou :
un{eu Pai, dou-vos graças por me terdes attendido. Quanto a mim, sei bem que me attendereis sempre ; porém, digo-\,os isto por car.rsa dêste povo que me cerca, afim de
que creia que scis vós que me enviastes., Depois, bradou
com yoz forte : oLá.zaro, sahiafóra !, E de súbito, Lá,2arc
poz-se em pé e sahiu do túmulo. Desembaraçaram-no das
litas e dos pannos que lhe atavam as mãos e os pés, assim
como do sudário que lhe cobria o rosto, e começou a andar

e glorificar a

Deus.

34. Nluitos que presencearam esta scena prodigiosa,
acreditaram, desde então, na divindade de Jesus Christo,
julgando com razã,o, que restituir a vida a um cadáver
enterrado ha quatro dias, é facto muito acima das leis
da natureza e realizável apenas pelo próprio autor
destas leis.
CÀPÍTUI-rO XXIX
Doutrina de Jesus Christo.
vOc.lnUlÁnfO.
Abyemo, precipício profundo, yoragem ; bárathro.
Deamêtito, dmêtila
Bezerro, vite]lo, novilbo.
Ápôgo, alfeição ; afêrro.
<)\ deffietecimenlo, acto ou- efíeito de desmerecer, de cer -indigno de, de perder o
quc
produz
qualidade
alguma coudaquillo
Efficácia, eJJiciêncio,
s.erecimento
Estimular, inoitar, ercitar, gvivar, alentar, aniÊâ, que tem o-effeito desejado.
mar.
Excellêucio, grau elevado
de perfeiçáo : qualidade daquillo que é eupe
- muito bom no eeu gêDero.
Fartar, saciar a fome ou a sêde de ; encher,
rior ou
Ilumildade,
Guleria,- corredor comprido e largo.
abarrotar ; Batisfarer.
virtude que resulta do sentimento de aossa fraqueza ou que origina- eete seotimenInto.
Indigência, pobreza strema ; privação de upa cousa ; penúrial
que não 8e pode sonder, que não se pode comprehender; inerplic6vel.
sond6vel,
g
palavras
pelm
quais
se
Deus
como
teetemunha
da
vertoma
Juramento,
-dade quo se affirma ou da eineeridade do que Êe promette.
M6xima, proposição geral, enunciada sob forma de preceito ou de conselho. - Moral, sciência que
allegórica para
ensina a praticar o bem e a evitar o ma).-Porábola, narraçáo
cheio de peccadoe, que
ensinar um& importante verdade aoral.-Peccaminoso,
Íem peccados.
Phi!6eopho, aquelle que Drocura conbecer ss cÀums e os pringaleria aberta, cuja abóbada descansa sôbre columcípios dae cousas.-P6..tico,
r:as.-Preeeuroso, apressado, diligente, activo, irrequleto.-Privilegiado, que
tenr privilégio, que gozâ de direito ou vantagem erclusiva; excepcional, singuPublicano, entre os Judeu,
lu.
Pt6digo, perdrrlário, dissipador, esbanjador.
era -um rendeiro que arrecadava o dinbeiro; em- geral, procedia como trateDte
ÚIe ladrÉo,
Rúatico, próprio do canpo, relativo ao campo ; grosseiro, rude.
- BUP
- ferida ; aolução de continuidade num tecido molle do corpor com
cera, chaga,
puraçáo.lo, dedicaçáo ardente; desvêlo, cuidado; pontualidade e diligência
em qualquer aerviço.

34. Que effeito produziu este milagre ?
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l. Sua excellência. - Durante os três annog de sua
vida pública, não cessou
Jesus Christo de percorrer as
ciclades e as poyoações da Judéia, annunciando por toda
a parte a bôa nova do Evangelho e procurando,
com zêlo
-da
incansável, as ovelhas desgãrradas
casa de Israel.
2. Ia também a Jerusalém todos os &nnos, nas festas
principais e aproveitava estas ocasiões para ensinar nas

galerias e pórticos do
acudiam pressurosos a
blime belleza de sua do

des, todos
os pelasunão houve

jamais alguém que soubesse falar como elle.,
3. E, com effeito, o céu se eleva menos acima da terra
que a doutrina do Salvador domina em excellência todos
os ensinamentos dos mais illustres philósophos. Este mundo seria o mais venturoso paraiso si os homens fossem fiéis
observantes daquella santa doutrina,
4. E' no üuangelho que encontramos principalmente o
ensino de Jesus Christo. E' neste divino livro que achamos & história da vida do Salvador, a narração dos seus
milagres, as verdades que revelou aos homens e os deve-

res que lhes prescreveu.
5. Seu objecto.
e sabemos
claramente que ha um
Pai, Filho
e Espírito, e que estas
não um só
Deus.
Ensina-nos a respeito de si próprio, que é, ao
mesmo- tempo, Filho de Deus e filho do homem, isto é,
Deus e homem juntamente.
6. Jesus revela-nos que Deus é o pai de todos os homens; por conseguinte, somos irmãos e membros de uma
mesrn& família ; os dois maiores mandamentos da lei sáo

l.

De que se occupava Jesus

Christo durante sua vida pública

?

2, Pregava Jesus também

sua doutrina em Jerusalém?
3. E' a doutrina do Salvador
muito excellento

4.

Onde está encerrada a dou-

trina de Jesus Christo?

5. Que ensinou J.C. a propósito da santÍssima Tlindade ?
6. Que ensitrou Jesus a propósito da ceridade?

?
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am,ar & Deus odma de tod,as as cousas e
a nós mesrnos por amor de Deus.

o

w

t7.l

prórimo corlo

7. Afim de estimular-nos mais a cumprirperfeitamente

grande preceito da caridade, adverte-nos que, no dia do
juizo, Deus se servirá, p&ra comnosco, da mesma, medida
que tivermos empregado para com os outros. uPerdoai,
nos diz elle, e ser-vos-á perdoado ; não julgreis e não sereis julgados; não condemneis e náo sereis condemnados.,

Joeus prega o Evaugelho Da margem do lago do Tibeíade.

8. Recommenda também que tenhamos fé na Providência, porque Deus é inÍinitamente poderoso para, soccorrer-nos e infinitamente bom para fazel-o. Diz a este
respeito : oAquelle que sustenta os p&ssarinhos do céu e
reveste de tã,o admiráveis côres os Iírios dos campos, como
poderia esquecer-se do homem, suâ criatura privilegiada?,
7. Que diesê elle pa,ra nos

excitar a praticar este dever?

I
I

8, Ensinou o Salvador fé ua
Proüdêncie?
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9. Jesus Christo diz ainda que seu Pai celestial perdôa
de bom grado ao peccador sinceramente arrependido;
que a nossa alma não pereeelcom o corpo, mas viverá
eternamente ; que os justos, depois do juizo final, irâ,o

e almaíemquanto os máus cahirão
parâ o fogo eterno.
10. Ensina ainda que não somente devemos abster-nos
dos actos peccaminosos, mas até dos máus pensamentos
e devemos fazer nossas bôas obras com o fim de agradar
a Deus e não para merecer os elogios dos homens.
11. A oração é o canal que nos traz a graça de Deus,
e o meio necessário e infallível para salvar-nos : por isso,
Jesus Christo recommendou tanto este dever essencial
da vida christã, dizendo : «Pedi e recebereis; buscai e encontrarsis ; batei e ser-uos-rí aberto., Chegou mesmo a prescrever que orássemos sempre : uE' presiso lTar sempre e
nunca cessar de orar.,
12. O Salvador mostrou por seu exemplo que a oração
deve ser feita eom humildade, confiança e perseverança.
Quer sobretudo que entremos neste sarrto exercício com
a confiança absoluta de um filho quando expõe suas precisões a um pai bom e carinhoso.
13. Para excitar em flós esta santa disposição, proclamou com juramento a efficácia da oração, seja qual fôr
o mérito de quem a fizer : uUm aerdade, em uerdade, eu aolo d,'igo, tudo o que pedirdes a rneu, Pai em meu, nonle, t)os
para o céu em corpo

serú concedido.,
14. Emfim, nosso diyino Mestre dignou-se ensinar-nos,
no Padre ??osso, os termos mesmos com que devemos rezar a nosso Pai que está nos céus.
9. Que disse Jesus a propó-

sito do perdão de

pa§?-da

nossas cul-

nossa soúe futura?

10. Que disse Jesus acêrca
dos peccados de pensamento
e da pureza de intençáo ?
11. Fala o Salvador da oraçáo no Evangelho? Que diz da

L

sua

necessidade

12.

?

Que sentimentos,

segun-

do elle, devem acompanhar
nossa oração

a

?

13. Que diz para excitar-nos
à rezaÍ com muita confiança ?
14. Que fórmula de oração
deixou o divino Mestre ?
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resumida no admirável discurso conhecido pelo nome de
Serm,ão sôbre a montanho,,' começ& pelas palavras: nl.o
Bemaventurados os pobres em espírito, porque delles é o
reirro dos céus; os pobres em espírito são os que renunciam voluntariamente ás riquezas dêste mundo ou que, possuindo-as, não têm apêgo a ellas.
2.o Bemaventurados os mansos, porque possuirão a

-

terra

;

3." Bemaventurados
consolados ;

os que choram porque seráo

os que têm fome e sêde de justiça, porque serão fartos ;
5." Bemaventurados os misericordiosos, porque elles

4.o Bemaventurados

mesmos obterão misericórdia

-

6.o Bemaventurados os

-

7.o Bemaventurados

-

8.o

a Deus I

;

puros de coraçâo, porque verâo

os pacíficos porque serão chamados filhos de Deus ;
Bemaventurados os que soffrem perseguição por
causa da justiça porque delles é o reino dos céus.,

Estas oito máximas chamam-se bemauenturqfl,ço,s por
começârem todas pela palavra bemauenturailos.
16. As parábolas.
que fosse melhor compre- Para
hendido da gente rústica
e de curta intelligência a quem
falava, exprimia-se o Senhor, em geral, por meio de parábolas, dando forma sensír,el ás mais sublimes verdades
que revelava aos homens. Eis algumas :
17. O phariseu e o publicano.

Certo dia, querendo

- a importante verJesus dar a entender aos seus ouvintes
dade que sem humildade, a oração não póde ser agradável
a Deus, contou-lhes esta parábola :
15. Falai do Sermdo sôbre a
montanha. Citâi as suas pri-

meiras palavras, chamadas

De-

mauenluranças.

16. Que meio empregava o

Salvador p&ra se fazer comprehender de seus ouvintes?

17. Citai uma pardbola a res-

peito da humildade com
se deve rezar.
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Dois homens subiram ao templo para fazer oração :
um era phariseu e outro publicano. O phariseu estava em
pé diante do altar e ora,v& e,ssim no seu interior : «I\{eu
Deus, dou-r,os graças por não ser como o resto dos homens, que sâo ladrões, injustos, adúlteros, nem tão pouco
eomo este publieano. Jejúo duas vezes por sem&na e pago
publieano, pelo conc' dízimo de tudo o que possúo.,
- Opor
humildade, e náo
trário, poz-se uo fundo do templo,
se atrevia a elevar as vistas ao céu ; mas, batendo no
peito, ia repetindo : uSenhor, tende piedade de mim, que
sou grande peccador.,

18. Jesus terminou a parábola por estas palavras : uEm
verdade, declaro-vos que este sahiu do templo justificado,
e não o outro I porque quem se humilha será exaltado e
quem se exalta será humilhado.,
que o Senhor
19. 0 rico avarento.
- As instrucções
dava ao povo, tratavam, frequentes vezes, do bom uso das
riquezas e da caridade para com os pobres. Na parábola
do Rico aaarento explicou, de modo admirâvel, o seu pensa,urento a propósito dêste importante ponto da moral
ehristã. Eis a parábola :
20. Haüa um homem rico que vestia com muito luxo e
era esplendidamente servido em todas as refeições. Na porta da sua casa, estava sentado em terra um pobre mendigo, chamado Lá,zaro, cheio de úlceras e que, de bom
grado, se teria fartado das sobras que cahiam da mesa do
rico ; mas não havia ninguém para lhas dar. Ora, o pobre
veiu a morrer e sua alma foi levada pelos anjos para o
seio de Abrahão ; o rico morreu ta,mbém e foi sepultado
no inferno.
21. No meio dos seus tormeutos, ergueu os olhos e viu,
de longe, Abrahão e Lá"zaro no seio dêste : uPai Abrahão,
18. Com que termos
conclue esta paróbola?

J.

C.

19. A que ponto da moral
christã se refere a parábola do
Rico Awrcnla?

20.

Dai a

conhecer

o

rico

avarento e o mendigo Lá'zaro.
21. Contai as palavras do rico
avarento e de Abrahão.
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excla,mou elle entáo, mandai, por favor, a Lá,zaro que mergulhe na á,gta a ponta do dedo para me refrescar a língua,
porque sou cruelmente atormentado por estas chammas.
Meu filho, respondeu Abrahão, lembra-te de que tiveste

fartura de bens durante a vida, ao passo que Lázaro não
provou sinão males ; pclr isso, agora elle está gozando e
tu padeces. Demais, entre ti e nós, ha um abysmo insondável que é impossível atravessar.»
uPai, continuou o rico, tenho cinco irmãos na terra ; pelo
menos, mandai Lá,zaro, para dar-lhes os ,aúsos necessários
afim de que não venham a cahir, como eu, neste lugar de

tormentos.» Abraháo respondeu: uJá têm Moisés

e

os

prophetas ; ouça,m-nos.
pai Abrahão, disse o rico,
- Mas,
si algum morto fôr ter com
elles, la)vez fagam penitência.
não escutarem nem Moysés nem os prophetas, repli-couSiAbrahão,
nem tão pouco accreditarão, ainda mesmo
que resuscite um morto. »

22. O Íilk,o pródigo.
Nao ha parábola mais eommovedora que a do Filho- pródigo. Nosso Senhor mostra
a extrema bondade de Deus, representado pelo pai de família, quando acolhe o peccador sinceramente arrependido.
23. Um homem, disse Jesus Christo, tinha dois filhos

e o mais novo apresentou-se a elle e disse : uMeu pai,
por favor, dai-me a parte da herança que me corresponde., Àccedeu o pai e dividiu os bens entre os dois filhos.
Poueos dias depois, o mais novo tomou sua parte e, conr
ella, foi viver em um paiz extrangeiro onde, bem depressa,
dissipou tudo o que tinha.
Sobreveiu grande fome naquella terra, e o filho depois
de gastar tudo, ficou na indigência. Foi obrigado elle, filho
de família, a pôr-se ao sorviço de um habitante do paiz,
gue o empregou em apascentar porcos. Entáo, com muito
gôsto se terio fartado da vil comida dêsses animais, mas
nem isso lhe era permittido.
22. Que ensina a paróbola do
Filho prúdigo?

23. Dizei o que era q Íilho
pródigoe@inovduemin'

fdiz.
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24. O exeesso da sua miséria o fez reflectir, e, ás vezes,
pensa,va suspirando ; «Quantos criados na casa de meu pai
têm fartura de pão, e aquí estou morrendo de fome ! Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi : Meu pai, pequei contra o céu e contra vós I não sou mais digno de ser

Volte do filho Pródigo.

chamado vosso filho

;

tratai-me somente como um dos

vossos servos.»

Com effeito, partiu dalÍ e voltou pars" a casa de seu pai.
Estava ainda muito longe, quando seu pai o úu, correulhe ao encontro, langou-se ao seu pescogo e o abraçou com
effusão. uMeu pai, disse o pródigo, pequei contra o céu e
contra vós I não sou mâis digno de ser chamado vosso

filho !,
Mas o pai, eheio de júbilo pela volta do filho, disse aos
24- Contai aÁ solutares reflex'oes que a inÍelicidade suggeriu ao
pródigp ê aorDô voltou ao lar patemo.
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a mais bella roupa para, vestil-o ;

ponde-lhe um anel no dedo e calçai-lhe os pés 1 lrazei o
bezerro gordo e mâtai-o ; alegremo-nos e façamos festa,
porque meu filho estava morto e resuscitou ; estava perdido e eil-o achado.,
25. Como o filho mais velho se mostrasse offendido do
aeolhimento feito ao irmão, disse-lhe o pai : oMeu filho,
estás constantemente a meu lado e tudo o que tenho é
teu; mas era necessário fazet um banquete e alegrar-nos
porque teu irmão estava morto e resuscitou, estava perdiclo e eil-o achado.,

CAPÍTUI-,O XXX
Virtudes de Jesus Christo.
Acabruahar, contrister, afftigir, opprimir, eDtristecer,

YOCABT LÁRIO.

Ãapero, - quê ndo tem superfÍcie liea ; eecabroso, pedregoso, accidencruel.-Aseignalado, illustre, marcado, relevante.-Àterar,
tadoi sovero,
Compaixdo, peur, dôr, quo em nós
ceuEaÍ tênor a, atemorizar, metter mêdo.
Condescendêncla,
acçáo de condecender, de ceder
deeperta o mal de outrem.
por complacência, de annuir- á vontade alheia. Consummar, terminar, comple- ; dest;tuido de coueas ou qualitar, executar.
Decherdado, privado de herança
- possuem. Deadém, desprêzo, Empurrão, acto de empurdadee <lue outros
Enêrgico,- que tern energia ; que tem fôrrar, de impellir com fôrça ; encontrão.
ça, potência ; vigoroso, vehemento. - Escandalizar, causar escâudalo ; dar oe
peccado
melindrar,
casiõo de êrro ou de
ofÍender ; proceder mal em público.
;
Eecriba, doutor que euginavg
Eacarrc, matéria uucosa que se expelle da bôcca.
- &utor de algum liwo da blE.criptor eagrado,
a lei ao povo entre os Judeus.
Eapaatoao,
os êvengelistffi, eã,o Pulo.
blia, como Moisés, David, os prophetas,
que cauE& espeDto i terrÍvel, pavoroso.
EetÁbulo, lugar que serve-de alojamento
ao gado.
Guarida, covil de ferae - abrigo, proteção refúgio guarita.
- impostor, fingido; aquelle; que procede mal e;se esforça; por mostrar
Hypóeita,
que procede bem.
Ignôbil, que uão é nobre, desprezlvel, vil, bairo. InaIiopassÍvel ; que não pode ser alterado ou modificado.
terável, imperturbável,
Inclemêocia, falta de clemência ou doçura ; rigor, severidad,e', oe inclemêrcü.s

hmilbar.

d,as 'esltções eã,o oe soffrimentos do calor, do frio, da chuva, que acontecem durante
fnherente, que, por Datureza, ertá inseparavelmente ligado
as v6riae eEtaçôee.
&.
IntriSa, enrêdo occulto, machinação para chegar
corto fim.
Masca-

-

a

- occultar
mdecam ou traje de máecara; diaeimular,
occultar á vista.
Opportuno, fayorável, que chega a
tecurvar, dobrar, encoEtar.
Rleca, traço de penna, do
linha, sulco qulquor.
À' rieca,
rigorosamente, com t da

- disfargar (alguém) com
rar,
;

-

1'. Jesus é o nosso rrodêlo.
Tomando uma naturez&
como a nossa e vivendo entre -nós, quiz o Filho de Deus
25. Como o pai do pródigo
apa,ziguou & iDiusta tristeza do

filho trabvdho?

l.

Pcrque quiz

o Filbo

Deus viver entre os hcmens?
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offerecer, em su& pessôa o exemplo de todas as virtudes
que um bom christão deve praticar. Estudemos, pois, por

um momento este modêlo de eompleta perfeiçã,o.
2. Obediência.
O escriptor sagrado resumiu a história da inÍância -do Salvador nestas poucâs palawas :
vivia com seus pais e era-lhes submisso, porque, devéras,
a suhmissdn é a virtude capital naquella idade e a condigão indispensável para o progresso na sciência e na virtude. E quem pode avaliar a perfeição com que Jesus executava a yontade e até os menores desejos de seus pais ?
3. As suas primeiras palavras, no Evangelho, referemse também á obediência. uNão sabeis que der,,o occuparme do que diz respeito ao serviço de meu Pai?» Esta foi
a resposta que fez a Maria quando ella o encontrou no
templo, sentado no meio dos doutores. Sua última palavra, n& cruz mostra também que cumpriu até o fim a mis.
sÃo divina que recebera de seu divino Pai, pois, no tempo
de expirar, exclamou : uTudo está eonsummado.»
4. Humildade.
o orgulho é o princípio de
- Como
causa certa de reprovação, nosso ditodo o peccado e uma
vilo Mestre tomou especial cuidado em nos ensinar a
humildole. oApprendei de mim, disse elle, que sou manso
e humilde de coração e aehareis o descanso das vossas
almas.,

Por humildade, quando fala de si, não se designa sinão
pelo nome de Filho do h.omem,' e &ssegura & seus discÍpulos que não veiu para ser servido, mâs pera servir.
Muitas vezes, esconde os seus milagres e prohibe aos
doentes curados, que pubüquem os benefÍcios que lhes
fez. Depois da multiplicação dos pães, quendo o povo
quer proclamal-o rei, despede logo os discÍpulos e fóge
só por cima da montanha ; porque, como o declarou
Buitas vezes, não é sua própria glória que proflrre, mas
a glória de seu Pai celestial.
2. Falai da eubmissõo do

me

uino Jesus.
8. CItBi a primire e o última

t

I
I
I

palavra do Salvador e que vir-

tude

A

indicam.

trb,hó do

hudthdo
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5. I)oçura.
A' mais profunda humildade, une utna
doçura e um&-bond.ad,e incomparáveis.
Não desprezava a ninguém, nem manifestava o menor
desdém; os pobres, os pequenitos, os desamparados, os
infelizes de toda a espécie, encontravam sempre nelle o
mais carinhsss a,selhimento e muitos conselhos.
Verificou á risca estas palavra,s que um propheta escreveu do Messias : .Não gritará nem replicará ; não rom-

Jeu

abeugeudo aa oriangm-

perá a canna meio quebrada nem apâgerá a torcida que
ainda está fumegando., (Isaias). Até seus próprios inimigos sâo obrigados a reconhecer que oensina o caminho de
Deus segundo a verdade e nã,o Íaz distincção de pessôas.,
6. As crianças foram sempre, da parte de Nosso Senhor,
o objecto de assignalada predilecçáo; gostava de vel-as

5. Que sabeis ds doçura e
bondade de Jesus?

da-l

6. Fatei do carinho de Jesus parr
| eom ascriÀnçsÂ. Citaiexemploe.
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âo redor de si, instruil-as e abençoal-as impondo-Ihes as
família tentavam
- Certo dia, algumas mã,es de
atravessar a multidáo pâra se approximar de Jesus e lhe
apresentar os filhinhos ; mas, como os apóstolos as afastassem, crendo sem dúvida que a hora não era opportuna,
disse-lhe Jesus com a bondade habitual : nDeitai que aenhqm a mim os pequen'inos, porque o reino de Dzus é para
elles e para os que lhes são semelhantes.» Outra vez,
Iançou as mais terríveis ameaças contra os que escandalizâm os meninos e lhes fazem perder o inestimável thesouro da innocência. uMais valeria para estes homens,
disse elle, que lhes atassem ao pescoço uma mó de
moinho e os arrojassem ao mar.»
de Jesus é um abysmo
7. Cornpaixão.
- O ecoração
de compairã0. \imol-o chorar
insondável de ternura

máos.

sôbre a sepultura do seu amigo Lâzaro I e vel-o-emos ainda

derramar lágrimas no dia da sua entrada triumphante em
Jerusalém porque terá em mente os espantosos castigos
que hão de cahir sôbre sua pátúa ingrata. Nunca encon-

trou um mísero sem experimentar grande

compaixão,

sem desejar soccorrel-o.
Lmisericórdio de Jesus Christo pa8. Misericórüa.
ra com os peeeadores- que queriam mudar de úda, era verdadeiramente ineffável : recebia-os com bondade, visitava-os nas suas casas, e até sentava-se para comer, ás
vezes, na própria mesa delles. Àos que julgavam excessiva
esta condescendência, respondia : uNão vim procurar os
justos, mas os peccadores ; não precisam de médico os
que estão de bôa saúde mas os que estão enfermos.»
9. Mostrava-se áspero e enérgico contra os peccadores
endurecidos e, sobretudo, contra os hypócritas, tais como
os phariseus e os escribas, a quem arr&ncava publica*ente a máscara que lhes encobria os vícios. Sabia, po7. Lembrai a ternura do

divino

seu

Coraçã,o.

8. Contai a sua misericórdia

para com os

peccadores arre-

'oendidos.
9. Como trateva o Salvador
os peccadores endurecidos e
sobretudo hypócritas?

http://www.obrascatolicas.com

vtRTUDES

DE

JESUS

CIIBTST.O_

lgg

rém, distinguir nelles o ministro e o ministério: no mesmo tempo que lhes condemnava a condueta, recommendava ao poyo que seguisse a doutrina que ensingvam, e a
cste respeito dizia : uEstão sentados na cadeira'de Moisés -; observai, pois, o que prescrevem, mas não façais

o que fazem.,

10. Paciência.
paciência em toda

Mostrou o Salvador inalterável
a espécie de trabalhos e de pena,s.

Desde o estábulo em que nasceu, até o Calvário onde mor-

reu, por toda a parte, vemol-o constantemente acabrunhado de dôr, de trabalhos e de contradicções.
Supportou com paciência os defeitos dos apóstolos,
os grito§ importunos dos doentes, os empurrões dà multitlão e as intrigas dos seus inimigos. Foi sobretudo durante
deu prova de paciência
calumniado, esbofeteado,
stado pelas ruas com mil

,.-

uí;:";:;rlr:tÍfiü#Ti:

escapar nem umâ queixa,
fosse sufficiente um olhar apenas
seus inimigos.

para aíiquilar todos

Emqua
impl
disse elln,

ado na cruz, não eleva a vóz sinão
&os que o erucificavam : nMeu Pui,
pois nã,o sabem o que Jazem.,
11. Pobreza.
passou toda a vida na maior
- Jesus
pobreza, até poder
dizer: uAs raposas têm guaridas e os
pássaros_ninhos; porém o filho do homem não tem lugar
para reclinar a cabega., Vivia, como os pobres, do que
para

lhe davam pessôas caridosas ; como elles-também tinha
que soffrer a fome, a sêde, a fadiga das viagens, a incle. mência das estações e, geralmente, todos os-incô--odos
e privações inherentes á pobreza.
Que poderoso motiyo de consôlo e de ânimo para a classe tão numerosa dos desherdados dêste mundo !

o Salvador | 11. Falai da pobreza de JeaJpaciê,ncira. I .rr".
II.g.-c.t[.-7
http://www.obrascatolicas.com
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Era também Jesus Christo
12. Fidelidade á lei.
muito exacto a ir ao templo nas épocas determinadas e
cumprir som o maior respeito tudo quanto prescrevia a
lei de Moisés.

di
(s

todas as leis de seu Paiz, nosso
fielmente os impostos dizendo que

sto é, á autoridade civil, o que
de Cásar e a Deus o que é de Deus.'
EXERCÍOIO

20.

do filho da üuvo de Naim.
EXERCÍOIo 21.

CAPÍTUL/O XXXI
Triumpho de Jesus Christo'

- À ceia'
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DE

. I._ Quando e porque emprÊ
hendeu J. C. süa riltima viagem a Jerusalém?
2. Que predicção fez aoe dis
clpuloo neste ocoosif,o

?

JESUS

CERTSTO

- 3. Que ordem lhes deu

1gl

quÀ,ndas

do chegou ao pé do montõ
Oliveiras

?

4. Conüai
phot d€ J.

a

entroda trium-

C.
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1:Bso MúDro

cima do
; puzerâm, depois
on1&ram
jumento, sôbre o qual se sent
semana'
er
Jerusaléú
à caminLo de
;
cinco dias antes da morte de nosso bom Salvador.

d6ra Jesus

Quando o poYo sottbe qu
dade, sahiu em mass& a rec
e gritando : uHosanna B
Durante esta mareha trium

!

TrimPho de Jesus Christo'

ó. Que

penea,iàm',os,

Dbaqeú dêste hfrrmpüoÀ"
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impedil-o, tiveram o atrevim.nto de dizer a Jesus Christo

uM_estre, fazei calar, os.vossos descípulos.

_

:

C".iifi.à_Ã,
se calassôm, as próprias p"aÀ.

replicouJhes, que si estes
gritariam em lugar delles.,
6. E' em memória da entrada triumphante de Jesus em
Jeru.salém, qrre a Igreja celebra,-oito dias antes da páscoá,
rr solemnidade da domin ga de Ramos.
7. Não durou muito a satisfacção e o gôzo que a Nosso
Senhor devia causar tâo grande ovação i pois, a vistaãã
Jerusalénr chorou sôbre ella, diz o Ér,ang"tf,o, p."rãnàã
o crime que esta eiclade ia commetter e astspantõsas des_
venturas com que seria castigada.
ando, si ao menos neste dia
ubesses quem te póde trazer
está oeculto aos teus olhos.
; teus inimigos cercar-te-âo,
os lados e destruir-te-ão até
não. deixar pedra sôbre pedra, porque nâo soubeste
conhecer o tempo em que-Deus tô visitou.,
9. Os vendilhões expulsos do ternplo.
Na tarde
daquelle dia, sahiu Jesüs da cidade pr* i, -hosfeaÃ_rã
em Betbânia. No dia seguinte, quandó voltou ,oi..pü
eneontrou-o invadido por nrrmerosas gentes que compra_
vam e vendiaru víctimas pera, os sacrifícios. Cheio de in_
dignação ao ver assim proianado o lugar santo, expulsorros todos dizendo: uEstá cscripto : Mlnha casa é casa de
oraçdo e della fizestes um covil de ladrões.»
qual o Senhor corrigiu esta
no átrio exterior do templo
serviço do culto, dd a com-

mais profundo recolhimcnto

6.

Que festa da

,
lembra
este triumpho ao "Sat_

vador ?
- Z Que sentimento teve
d vista de Jenrsalém?

8. Que

palavras

Igreja

J.

acêrca desta cidade infiel?

9. Onde

se retirou

C.

proferiu
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AlÍ iambém

MÉDrO

eppareceu aos discípulos no dia da

re

no

pri-

11. Contai a trahiçáo de Judas,

cuBso

|
I
I

12. Que aconteceu

meiro dia dos Páes aEmo§ ou
ds. fesb" paecoais?
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surreição e o F^spÍrito Santo desceu sôbre os apóstolós no

dia do

Pentecostcs.

;;::"I

l":,Ífl":

exemplo de hu_
zâ nos dcvemos

do augusto saeramcnto cla Eucharisiií,-q*
lp[9li..u,
ta
rnstituir naquelle momento. .Chamais-me mestre e

Se.

L
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sacRADÀ

-

cIIESO xÉDIO

cípulos.
15. Contai

a

instituição de

ss.Dtíssima Eucharistie.

t

16. Nâo annunciou J. C. esta
ineffével maravilha?
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18. Diacuroo de Jesus Chrieto depois da Ceia.
Como Jesus sabia que se approximâv& sua hora final, deu
aos apóstolos as últimas recommendações, dizendo-lhes

com ternura paternal : uFilhinhos, ainda estou comvosco
por pouco tempo. O que disse aos Judeus que não podiam
úr aonde eu vou, eu vol-o digo agora a vós. Dou-vos um
mandamento novo, que rros ameis uns aos outros como
vos amei. O signal pelo qual se conhecerá que sois meus
discípulos, será o amor que tendes uns âos outros.
19. Simão Pedro lhe disse então : oPara onde ides e porque não posso seguir-vos agora ? Daria a minha üda por
vós., Jesus lhe replicou: uDarias a tua vida por mim?...
Na verdade, te digo que não cantará o gallo hoje sem que
antes me tenhas negado três vezes.»
20. E dirigindo-se de novo a todos, accrescentou: oTenho-vos dito estas cousas emquanto estou comvosco;
mas o consolador, o Espírito de verdade, que meu Pai
enü-ará em meu nome, vos fará lembrar de tudo aquilo
euervos ensinei. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz ;
não vos perturbeis, nada temais. Erru aerd,od,e, vos digo
qtrc tudo o que pedirdes a file7t Pai em me1t, nome, aos ssrd,
clad,o.,

ã. oPermanecei em mim, disse-lhes ainda, e eu pernranecerei em vós. Assim como a vara da vinha não póde dar
fmcto de si mesma, mas deve ficar unida á videira ; do
mesmo modo, também vós não podeis dar fruto, si não
permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós s«lis as
varas. E' a glória de meu Pai que deis muito fruto e vós
perrnanecereis no meu amor. »
22. Depois destas palavras, Jesus ergueu os olhos a«r
eéu e rezou pelos diseÍpulos e por todos os que, na série
18. Falai do discurso de J. C,
aos apóstolos após a ceia.
_ 19. Que annunciou o Salva-

-dor e sâo Pedro

I

?

20. Que maig disee o §enhor?
21. Em quc terzroe J. C. fala

da

necessidade da nossa uniáo

com elle?
22. Lembrai

a

oraçáo que

Nosgo Senhor fez e seu Pai por
seus diseÍpu-loa e por toda a

Igreje
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6 Igreja. .Meu Pai,

disse
dos séculos, deüam perteneer
guardea
que
peço
que
mundo
mas
os
os
tires
do
não
elle,
do mal. SantiÍica-os na verdade. Não rogo somente por
elles, mas também por totlos os que hão de crer em mim,
pare que sejam todos um commigo, assim como tu, meu
Pai, és s6. mim e eu em ti.,

A

CAPÍTUIJO XXXII
Paixão de N. S. Jesus Christo.

VOCf nUf,Án tO.

-

-

Acabrunharr contristsr,

Tuba, Eultidôo desordenada do

af

fligir, opprimir entristecendo

;

gents.

Na mesmâ
1. Jesus no jardim de Gethsêmani.
noite em que Jesus Íez aos homens o inestimável dom da
santÍssima Eucharistia, começaram as dôres da sua paixão. Com effeito, sahindo do cenáculo, Nosso Senhor,
foi, com os disclpulos, a um lttgar chamado Gethsdrnani,
ao pé do monte das Oliveiras. Alí, havia um jardim solitário, no qual entrou paÍ& rezart como co§tumaYs Íezet
1..

Quando

e

onde corneçou

a paixâo de J. C, ?

I
I

2. Felâi da sua oragão.n& hor'

ta de

Gethsêmani.
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rirnentar desoladora angústia. .Minha alma eúá triste até
& morte, disse elle aos discípulos que o acompanhavain i

esperai aquí

e vigiai

commigo.» Depois, adiantando-se

seu coryo um suor como de gôtas de sangue que cahiram até

a terra. Foi então que appareceu um anjo do céu para
fortifical-o.
3. Depois desta oração, le.
vantou-se Jesus e voltou aos
três discípulos que achou
adonneeidos. .Cono I disse
elle a Pcdro, não pudeste vi-

grar um& hora commigo.'
Vigiai e orui po,ra que nãn

entreis em terúaqã,o.> Duas vezes mais Jesus tornou a fazer oraçâ,o, repetindo sempre
as mesmas palavras. Emfim,
'disse
aos discípulos: .Chegou

a hora em que o Filho

do

Um anjo vem fitiÍicar Jesu.
homem vai ser entregue enpeccadores.
tre as mãos dos
Levantai-vos, va,rnos ; aquelle

que deve atraiçoar-me está perto»

4. Jesus entr€gue aoo Beua inimigoe.- Àinda estava
falando, quando chegou Judas Iseariote com uma turba
de gente armada, enviada pelos prÍncipes dos sacerdotes

e os

phariseus. Ora,

o traidor lhes dissera : .Aquclle

a

quem eu beijar é o que procurais ; prcndei-o.» Mal tinha
chegado, approximou-se de Jesus, beijou-o e lhe disse :
«Deus te salve, Mestre., E deu-lhe um ósculo I .Meu anl3i Que disse Jesus aos discÍ- | 4. Contai como o traidor Jupulos quando, voltando a elles,

os aehou

dormindo?

I
|

das entregou o Salvador entre

as máos inimigaa.
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go, lhe disse Jesue, que vieste fazer aqú ? Como, Judas,
entregas o Filho do homem por um beijo !, O infame Judas ouviu sem commoção estc terna queixa do bondoso
Mestre ; ficou surdo a este úllinro appêllo da miserie(rrdia
divina

!...

5. flntretanto, Jesus dirigiu-se aos soldados e lhes perguntou: oA quem buscais?-A Jesus de Nazareth.Sou eu., E apenas fez esta resposta: Sou eu, recuaram
todos e Íicaram prostrados no chão. .Si pois é rr mim que
busta,is, deixai ir estes,» accrescentou o Salvador, designando os discípulos. No mesmo instante, o bando furioso
arremessou-se contra o adorável Jesus e o plendeu.
6. Indignado de vcr assim maltratar o divino Mestre,
Pedro puxou da espada e ferindo de um golpe a Malco,
eriado do grandc sacerdotc, cortou-lhe a orclha. Mas
Jesus disse a I'edro : uMette a tua espada na bainha ;
aquelle que se servir da espada perecerá pela espada.,
trl dito isto, tocou a I\(alco na parte ferida e o curoLr.
7. Depois, accrescentou : uPensais que si eu rogasse
a meu Pai, não me enviaria, no mesmo instante, mais de
doze legiões de anjos. Mas acontece isto para que seja
cumpritlo tudo quanto escreveram os prophetas.»
Então, todos os discípulos o abandonara,m e fugiram.
Grande culpa é atraiçoar mesmo um inimigo ;
8. Reflexão.

rnas atraiçoar o seu bemfeitor, atraiçoar o seu Deus, que crime
porém a que extremo a âv&Leza arrastou a Judas.
9. Jesus perante Caiphás.

-

I

Eis

Os soldados &mrlrraram

Jesus e o cotrduziram primeiro a AnruÍs. Annás Íôra grande sacerdote durante 7 annos ; bem que deposto pelos Rorn&nos) conservou muita influência e real autoridade. Ordenotr qut-r Ievassern Jesus a Caiphcís, sett genro, que era

5. Que dis."e Jcsus aos soldados e que effeito produziu t
sua palavra?
6. Não quiz

s.ã.o

Pedro defen-

o seu Mestre ?
7. Que acclescentou o Salva-

der

dor para mostrar que se entre-

gava

voluntariamente

?

8. Que pensais da traiçã,o

Judas

de

?

9. Em casa de quem os sol-

dados t'onduziranr
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negou Pedro, dizendo com juramento : oNão o conheço,
nâo sei o que estás dizendo.,
Quasi uma hora depois, um empregedo do summo pontÍfice perguntou-lhe de novo : uCertamente, tu és delles ;
não te vi no jardim? AIém disto, a tua fala indica que és
Galileu., Cada vez mais assustado, Pedro começou & rogâr pragas e a jurar que não conhecia este homem. E logo

cantou o gallo.
14. Neste mesmo instante, Jesus estava passando ; voltou-se e lançou parâ o fraco discÍpulo um olhar de terna
queixa. Pedro sentiu-de o coração traspassado e lembrouse do aviso do bom Mestre : oAntes que o gallo cante, negar-me-ás três vezes., Comprehendeu logo a enormidade

da culpa, sahiu e chorou amargamente.
15. Reflexão.
- Pedro, o chefe dos apóstolos, cahe nesta gra-

vÍssima e inesperada culpa, só porque se introduziu temerariamente
entre os inimigos de Jesus. Comprehendamos, pois, a que perigo
se expõem os que frequentam companheiros viciosos. Â primeira e
mais indispensável condiçáo para evitar o peccado, é fugir as occasiões.

que amanheceu,
16. Jesus perante Pilatos.
- Logo
reuniram-se de novo os inimigos de Jesus para acabar de
perdel-o. Fizeram-no amarrâr e conduziram-no assim diante do governador romano, Pôncio Pilalos, para que confirmasse a, sentença dos Judeus e condemnasse o Salvador
ao ignóbil supplício da cruz.
que
17. Deseepêro de Judas.
- Então, vendo Judas
seu Mestre ia ser condemnado e uão podendo supportar
os remorsos da consciência, foi devolver as trinta moedas
aos píncipes dos sacerdotes. uPequei, disse elle, entregando
o sangue innocente. Que nos importa ? responderam-

esta desdenhosa
lhe; é negóeio teu.» Recebendo
Judas sahiu desesperado e foi enforcar-se.
14. O Salvador não soccorreu

o fraco discfpulo?

15. Que ensho devemos tüar

da queda de

i

Pedro?

resposta,

16. Diante de quem compâreceu J. C. no dia seguinte á
sua prisão?
17. Contsi o deditoso fim
ds Judas?
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20.1

granderacerdote naquelle,&ruro e em cuja casa oE escribas
e os phariseus acabavam de ser convocados a toda apres:
sa. Assirrr o Salvador ia ter por juizes seus mais implacáveis

inimigos.

10.,Várias falsas testemunhas apresentaram-se

;

rnas

como as accusações eram insufficientes para um& condemna,çã,o á" morte, Caiphás levantou-se e disse ao Salvador :
uEu te conjuro, em nome do Deus vivo, dize-nos si és
Christo, filho de Deus., Respondeu-lhe Jesus : nTu o
disseste, eu o'sou. Todavia, eu vos declaro quebem depressâ vereis o Filho do homem sentado á direita do po-

der de Deus e vindo sôbre as.nuvens do céu.,
1.1. Então, affectando indignação hypóeritc, o granclc
sacerdotc rasgou as vestes dizendo' uQucnecessidade temos ainda de tcstemunhas? Blasphemou. Ouvistes.a sua
blasphêmia; que vos parece?, E toda a a-qsistência exclamou : uE' réu de morte !»
12. Depois dêste primeiro interrogatório, J6»us foi conduzido â prisáo e entregue á mercê dos criados do summo
sacerclote, gente grosseira e brutal que o ator.mentou e
lhe fez soÍfrer toda a espécie de ultrajes durante o resto

da noite.

13. Negação de são Pedro.
Entretanto, Pedro tinha
seguido de longe a seu mestre -afim de vêr como acabaria

o negócio ; introduziu-se no páteo do grande sacerdote
onde se aquentou ao fogo, em companhia de, alguns empregados I então uma criada, encarando-o, Ihe disse : oTu
também estavas com Jesus Nazareno., Pedro negou diante de todosdizendo: oNem o conheço,não sei oquedizes.,
Dispunha-se para sahir, quando outra criade o percebeu e disse aos que estavam presentes : uEste homem é
também discípulo de Jesus o Galileu., Pela segunda vez,
-10. Em'que óccasiáo affirmou. Jesus a- sue divind.ade

diante

do grande saseidote?
o grànde 'saber-

'11. Que fez

dote ouvindo Jesus

declaiar-

se filho de

Deus

?

12. Que foi feito do Salvador
depois dêste interrogatório ? .
13. Contài a tríplioe negaçâo
de são Pedro.
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22. Barr:abârs preferido a Jesus. - Temendo que este
meio infame não satisfizesse os Judeus sequiosos do san-

â um segundo exPecertíssimo. Por oceame que o governador
um prisioneiro.

Ora,

21. Que disse Pilatos a<)B accusâdores do J. C.?
22. Da que eqrediente so sor'

üu

PilatoÉ Para salrar tais

ecúomcnto J. C.
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23. Entã"o, Pilatos soltou a Barrabás eentregou Jesus
para ser flagellado.

I
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: uSalve ! rei dos Judeus !, Cuspiam-lhe também
no rosto, feriam-no na cabeça e davam-lhe bofetadas.
paciência e mansidão, Jesus soffria
zendo

não proferiu nem uma palawa de

algozes, semelhante ao cordeiro que

mesmo oppõe a menor resistência á

mão de quem o vai degollar.

Jeeue no preiório.

26. Jesus condernnado á rnorte.
Vendo o estado
lastimoso a que tinham reduziclo o clivino
Salvador, pilatos pensou que os Judeus tinham satisfeito o seu ódio e

26. Como recebia Jeru:
insultos dos al§ozes ?

or I ) 26. Pilatos nito tratou aindr
| de salvar a J. C. ?
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27. Mas o furor dos inimigos de Jesus afogava nelles
todo o sentimento de compaixão. Repetiram logo os mesmos clamores deicidas: . CruciÍicai-o! crucificai-o!, Pilatos respondeu : oTomai-o vós mesmos e crucificai-o, por-

que não acho nelle motivo algum de condemnação.
Temos uma lei, replicaram os Judeus, e, segundo esta lei,
deve morrer, pois disse que era filho de Deus''
28. Cada vez mais indeciso, o governadot, de novo, interrogou Jesus Christo. Mas onvindo os Judeus a gritade César ; porque,
rem :
"Si o soltardes, não sois amigo
quem toma o título de rei, declara-se contra César, ' pertirrbou-se e sua rectidão natural acabou de desfallecer.
I\'Iandou que lhe ttouxessem água, lavou as mãos diante do
povo, e disse: osou innocente damorte dêste justo; lá vos
ávinde., E todo o povo respondeu: uSeu sângue recahia
A continuação desta
sôbre nós e nossos filhos!...»
to do céu,- Deus ouviu esta terrível
u. - Então, Pilatos pronunciou
sentença que o condemnaYa a
morrer crucificado.
baixeza e cobardia da parte de Pilator
!

P
a

êgo e conservâr o favor do imperador, dá
Barrabás e condemna Jesus innocente !
Deshonram-se e pecc&m do mesmo modo os que, em presença de
um dever a cumprii, consultam o interêsse em vez de escutar a vóz

da consciência.

Mal se pronunciou
30. Jesue sóbe ao Calvário.
contre Jesus a sentença de morte, que os Judeus tiveram

27. Produziu este meio

mrultgrlo?

bom I mentodePilatosparacomJ.U.?
I 30. Que fizera.! os Judeus

I t-ogotÚs a condemnação de
J'^9.1-.
I 3l' Ninguém lhe aju<lou o
I
do procedi- | levar e cruz ?

28. Que fez Pilatos diante dc
obrtioaiÃo dos Judeus em peür
o mo"to do J. C.?
29. Que peneaie
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mentos que iá tinha soffri
rio, succumbiu sob o Pêso

brunhado de cansaço e de
dados obrigaram & levar a

A

sagra.da Face de Jesus

inpress Do p&Dno de mnta Verônics'

Cyrene, chamado Simãa, quando voltava dos campos com
seus filhos.
--ãi.
e.o*panhava o triste cortejo uma-grande turba de
geote ord" se distinguiam algumas mulheres que chora-

aZ

q""

disse elle ds piedosas mulheres que

o

seguiam?
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.Jesus

.{ilh.T

d.isse ;

de Jerusalém, nã,o ehoreiÀ sôbre mím : antes cho=
rai sôbre r'ós mesm&s e f/ossos filhos porque tempo ha de
ü1 em que se dirá : uFelizes u. *rrlh".à. que não tem.
filhos !,pAlluclia ao castigo tremeudo dc Jeiusalóm.
33. Cada vez mais enfraqueeido, apezar clo auxílio do

Jeus úbre a cruz.

Cyreneu, Jesus cahiu ainda duas vezes antes de chegar

ao curne do Calvário.

. 34. Durantc o percurso, uma santa mulher, movida
de compaixâ,o, affligiu-se tanto ao ver o rosto do Salvador
banhado em.suor e sangue, que se approximou com âni_

? cebeu Jesue
---- no
- caminho
34. Que ar:to rle ,,aridade re- 1
| vári,o?-

33 NÃo cahiu Jesus-outra- vez
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mt--na. Verônira,, o que significa oerdúei,ra ,imn$em, pot
causa do milagre com o qual o Salvador lhe premiou a
earidade.

35. Conduziam também com Jesus dois ladrões condemnados como

elle ao supplício da cmz, pera que
se cumprisse a palavra da Santa
Escriptura : uFoi posto no número
dos scelerados.,
36. Jesus é crucificado.
Quando chegaram ao Calvário, Jesus foi extendido sôbre a cnrz, os

;

pés e as tnãos crarrados ao madeiro por meio cle enormes pregos,
segundo a palavra do propheta:
«Traspassaram-me as mãos e os
pés., Sua cruz foi depois leyantada entt'e as dos dois laclrões. Em
vez de amaldigoar os algozes, Jesus

pediu graça para elles, dizendo:
uMeu Pai, perdoai-lhes porque não
sabem o que tq,zenx.»
37. Os soldado.s que tinham erucificado Jesus Christo, repartiram
entre si os vestidos delle, lançaram
sortà sôbre a túnica, pera que se
cumprisse outra prophecia: o Dividiram as minhas vestimentas e sôbre a minha túnica deitaram sortes., Depois, sentando-se, ficaram
de guarcla perto da cruz.
35. Queis er&m seus companheiros de

supplÍcio

?

36. Contai a crucifixâo de Jesus.
37. QUe fizeram os soldados depois de
cruciÍicar a J, C. ?

Tmmho natunl

de um-doe pgegos

dr
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o extremoso Sal38. Jesus eôbre a cÍwz.
- Emquanto
soffrimentos e agonizava
vador padecia os mais indizíveis
ns, cruz, os seus verdttgos nã,o cessavam de insultal-o. nSi
és o Filho de Deus, lhe diziam elles, desce da cru2., Os
principais da naçáo escarneciam também delle e diziam :
e não póde salvar a si mcsmo' Si é o rei
"Salvou os outros
que
desça
agora da cruz e creremos nelle., Os
Israel,
de
soldados e os dois ladrões cruciÍicados com elle não lhe
poupavam tão pouco os insultos.
39. Entretanto, um dos dois ladrões, illuminado de repente pela graça, acreditou em Jesus Christo e lbe disse :
nsenhor, lembrai-vos de mim quando estiverdes em vosso
respondeu Jesus, hoje
reino.
- Na aerdod,e, eu to digo,
rnesrno estard,s commigo no paraiso.,
40. Durante este tempo, Maria, mãe de Jesus, Maria,
espôsa de Cleophás, Maria Magdalena e o apóstolo são
João, estavam em pé perto da cruz. Vendo sue mã,e e ao
lado della o discípulo muito amado, Jesus disse a Maria :
uMulher, eis ahí teu tilho» I depois, disse ao discÍpulo :
u0is tua rmõe." Desde aquella hora, são João recolheu Maria Santíssima em sua casa e a tratou sempre com o rese a dedicação do melhor filho.
-peito
Sao João representava todos os christãos, dizem os intérpretes, e na pessôa dêste apóstolo, Maria adoptou-nos
todos como seus filhos.

+t. útimos ynorÍlentos de Jesus. - Era mais ou
menos a sexta hora (meio-dia) quando o Salvador foi

posto em cruz. O sol escureceu-se então, e, durante três
horas, a terra ficou coberta de trevas.
A sexta hora dos Judeus corresponde ao nosso meiodia.
A nona hora corresponde, pois, ás 3 horas da tarde, segundo o nosso modo de contar as horas.
de expirar' enoommen38. Falai dos insultos que
- I ponto
Jesue soffreu na cruz.
| dou sua mã,e ao apóstolo sõo
39. C,ontai a conversão de
bom ladrão.
40. Dizei eomo Jesus, em

I

I João.
I lt' Contai a agonia
I de J. C. na cruz.
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spresentou-lhe
Êeu secrifÍcio,

., Emfim,

vando

,r*.fu

ele-

voz, exclamou : .Meu Pai, em uossos rzãos enwrno m,elt erpírito., E pronunciando estas palawas,

a,

abriram-se

e vários moúos rezuscitaram e

em Jerusalém.

appereceram

prodí
a
.Este

soldados

.43. Ao verem estes
enearregados de guardar
de susto c disseram :

tomados
a,mente o

Filho de Deus.,

45. Um soldado abre o coração de

Jeeue.-A

lei

soffrimentog e a morte do
mem-Deus ?

Eo

ordenava que os corpos dos que morriam na crul, fosse-m
retirados antes do fim do dia. Eis porque os Judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pemqs ao Salvador
e aos seus companheiros dó supplício, para que morres'
42. Que prodÍgioa ricom'
oanharam a morte do Salvadorl

'

43. A' vista dieto, que disse'
ram o centurião e oe aoldadoe?
44. Que reflexão insPiram os

45. Contai coBro um soldado
abriu, do uma lan@a, o ledo
de

J,

C.
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logo depois. Os

r
§

nres aos dois la.
üo, não lhe romp€mm as perr&s, mas um dos soldados abriu-lhe o lado

e

água.

criptura saesta outm:

.

CAPÍTULO XXXIII
Resrrrreigão

Âsceneão.

-

e

a morte de Jesus,
Jesus.
- Após
homem rico,
chamado José, da cidade
ter eom Pilatos e lhe pediu o corpo do
e obtel-o, retirou-o da cruz e envolveno num sudário ; como o
stava para
começ&r, collocou-o pert
tura nôva,
que tinha feito eavar no
rolou uma

grande pedra eontra

a

retirou-se.
e, os píncipes dos sacerdotes e os phaem c&sa de Pilatos, e lhe disseram :
que este impbstor disse : Resuscítaret
no tim-úc três dios. Mandai, pois, pôr guardas ro -sepulcro
até o terceiro diâ, para qrre os seus discípulos náo vénham
,', 46. Foi preditê esta cileums-

I

tâncio?
l. Contel a sepultura

de

J. C.

|
I

-

2. Que fireram oo púrcipee

dos sacerdoteâ no dia

I
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tomar o coryo e nio digam dgnois ao.povo,que-resurgiu''
guar-

ililrh.jh*;ã.pood"o :-'Tendei guardas

; ide e fazei

dal-o como entenderdes''
Vieram, Pois, ao sePulcro
o maior cúidado e ao redo
3. Resurreição de Jesus
cauÇões er&m necessárias Para

do,salvador' De;.i'á;;l;;;à; *ilalre da resurreiçãohumanas auxtpaixões
as
t'uoca
qüe
air"t-também
providência'
da
"ã-tã
secretai
intençoes
as
iiárr* t"ui.
da semana, de madrugada,4ue
Por sua PróPria virtude e.Poder'
J
e fechavá a âbertura do sei:ulcro'
"

esuanto. cahiram como

u.ir*

a si, fugiram e f

.r.ótáot". a .rãtí.i" do que acabava de.acontecer'
propósito
Estes fizeram .o-úiruiao com os a-nciãos a

grande-.quantia
dêste negOcio e entregaruÀ ugt -s.oldados
que os discípulos

ãã""ái"t;irá,- direndãltles

:

nPublieai

de noite e roubaram o corpo de seu mestre durante

"Ltr*
o vosso somno.'

Esta explicação da disPa

não é sérià. Em Primeiro I
nellas do túmulo dormissem
se admittlsse a realidade d

dêstes dorminhocos

?

r 4. Dizei como acont'eceu
I resurreição de J. C.

&

I
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6. Âpparição de Jesus áe eantas mulheres.,_
Os
guardas aeabavam de relirar-se quantlo
algumas
santiJ
mulheres, entre outras Maria lUagdaúna, ".n"gr.r*uo

sepulero, trazendo perfumes

para embalsamar

eorpo de Jesus.
" "roÃ*
No-caminho, estavam eom muita ansiedade e.diziam
uma â outra : «Quem ha de tirar_nos a pedra qu"-fã.fr"
nois, esta pedra ãra *rlto g."n_
]
u
m, vlram que a pedra tinha sido
o
essurosas e ficaram attônitas ao
verdtn que não havia mais o corpo de Salvador
6. Emquanto esta,vam chorando de tristeza, eis que vi_
ram dois anjos que lhes disseram : nporque pro"u.r,i.
tre os. mortos aquelle que é vivo ? Não
"rr_
aqt,t, mas
resuscitou, como tinha dito. Ide logo annuncial_o'aos
"stá
dis_

o

eÍpulos.

»

7. Sahiram immediatamente do sepulcro,

das de temor e
minhando para

e

disse

:

sobresalta_

uDeus

abraçaram-lhe os pés e
tinuou o Salvador. Ide
pàra a Galiléia ; é alí que me verão.»

8. As santas mulheres foram eontar aos apóstolos o
mas estes nâo lhes deram
s o que ellas narravam.
iscípulos de Emrnaús.
juntos a uma aldeia
onversavam

do

que

aleançou-os e andou
ecer.

8. Àccreditaram os apóstolos
o que disseram as santesmrrlheres ?

9. Contai a appariçáo do Salvador aos dois discÍpulos de

Emmaús.

I
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Perguntou-lhes o motivo da tristeza que transparecia
,or .àrt semblantes e contara,m-Ihe ent6o como Jesue
Nazareno, seu boml\testre, tinha sido condemnado ámorte. nEsperávamos todos nós, continuaram elles, que ela

.it. quó-

devia tibertar o povo de Israel e comtudo eis

já passaram três dias desde que succederam estas
*r,.r.. Ê' verdade que o boato da sua resurreição correu

q,ru

entre os nossos ; mas ainda não sabemos até que ponto
devemos couÍiar nestes I'umores.»
Toma,ndo enlão a palavra, o Salvador os reprehendeu
da sua pouca fé e declarouJhes o sentido de algumas passagens das Santas EseriPturas. - io. quanao chegaram â entrada da aldeia,-Jesus fingiu
querer ãontinuar o caminho ; elles, porém, obrigaram-no,
com instâncias, a ficar na s
da eeia, Jesus tomou Pão, b
buiu. No mesmo instante,
o Salvador I mas este desadiscÍpulos, q
ando-os na convicção plena
pur"ô"u áu'
e certa qtte
11. Prirneira apparição de Jesus aos apóstolos'
Inetituição do saciàmento de penitência. - Na tarde
do mesrno dia, Jesns appâreceu aos apóstolos emquanto
àstavam ,u -ó.r. Veiu entre elles, embora as portas estivessem fechadas, e ficando no meio de todos, disseJhes :
oA paz seja comuosco : sou eu, nQ,o tenhais mêdo'>
Assustaáos, os apóstolos accreditaram ver um Plantasma. .Porque'vos turbais? continuou o Salvador' Sou eu
mesmo; vêde minbas mã,os, vêde meus pés''-E como,
a,pezàÍ disso, os apóstolos não podiam -voltar de seu asJesus lhes disse : nTendes alsombro e de sua surprez&,
-

?,

ApresentaramJhe

um

Pedaço

o de mel. Comeu de um e de oulhes distribuiu o resto.
odo

Jesus

dois

dis-

I

11. Como aconteceu a primei-

I fidgi3Jt::ildo"§alvador
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DiÍssê:-lbes segunda vez <A poz seja comuosco,> Depois, accrescentou :.Corno meu pai mn-erulisu, *i*.i*
tnüio
Depois desta"s palavras, bafejou sôbre elles e
-eu.»
lhes disse : ,Recebei o Espírito Santo. Os peccadne eerão
ranifridas a qrcrn os remittirdes e setdn ,etüjos a qu,ein os
t:etiasrdes.»

E' assip

que N.osso Senbor deu aos apóstolos e, na
a todos os sacerdotes legitimamente ordenados, o poder de remittir e de reteios peccados.
13-. Segunda apparigão aos a1úetoloe. Dúüda e
confisaío de são Th"qf.
Thomé, um dos doze apôstolos, não estava com elles,-quando veiu Jesus; ,u.üso,
acreditar, coníoime todos lhe assegurevarn, que o Salvadqr tinha rezuscitado. :Sf @ pner meu deilo, disse ellc,
lu.ro das pregos e minha mão na chaga d,o szu lado, nfu
!qera",
. 14. Oito dias depois, Jesus
vez no
meio dos {iscípulos reunidoe
az aeja
wnaosoo,>- Em seguida, dirigrn
õesquí
o teu iledo, lhe disse elle, e c
maoi;
pessôa delles,

a,
S
e
,O

.

ão sejas incrédt,lo,
excla,mou o após_
Jesus continuou :
Felizes daquelles que nõo

.15. Os a1úotolos em Çelilgig.- Em seguida, os apóstolos deixara,m Jerusalém e foram em GalilZia, r'egunáo a
qrdem que receberam. ÁlÍ, o Salvador deixou-se ver por
elles- corn frequência durantr quarenta dias, dando-lles
infinitas provas que era reatmente vivo, falando.lhee do
.reino de Deus,r.isto é, da Igreja, que deviam estabelecer
em todos os paizes do mundo.
12. Contai a instituiçáo do
sacramento de penitêncie.

f8. §ão Thomé

aguelle appariçáo?

preaenciou

14. Como o convencêu Jesus?
15. Contai e volta dos apór
tolos 6 Gdiléiu e ao appa,rigõee
que tiverara.
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' 16. Terceita apparição aoa apóetolos; Primazla dc
as apparições que se fizeram na
eão Pedro.
- Entre
duas principais : a primeira realizou-se
Galiléia, citam-se
nas margens do lago de TiberÍade.
Era de madrugada ; Pedro, Joáo e alguns outros discípulos tinham pescado a noite toda sem apanhar cousa
alguma. Retiravam-se na suâ barca, quando Jesus, sem se
dar a conhecer, lhes gritou da praia: otr'ilhos, não tendes
alguma cousa para, comer?-Não,, responderam elles.

ol,ançai a r€de no lado clireito da barca e encontrareis
peixe,» continuou Jesus. Obedeceram e a rêde ficou logo
cheia de peixes. Vendo a maravilha, o discípulo amado
disse a Pedro : .E' o Senhor l, A estas palavras, Pedro
deitou-se &o mar e nadou pâre a praia. Pouco depois vierem os outros discípulos com a, rêde tão carregada quc
amea,g&v& mmper-se por câusa do pêso excessivo. Quando
chegaram á terra, viram carvões accesos e pão. Assaram
alguns peixes ; em seguida, disse-lhes Jesus : uVinl,e e co-

meii.> Seltar&m-se, pois, e comer&m pão e peixe que Jesrts

mesino lhes repartiu.

17. Quando acabaram de comer, perguntou Jesus a Simão Pedro: oSimã,o, &rnas-me tu, mais que estes?-Sim,
Sc:úôr, respondeu Pedro, sabeis que rros arno. Apascsrúa meus cord,eiros,, lhe disse Jesus. Duaô vezes- mais, o
Salvador lhe fez repetir este protesto de amor, em repa-

rerão da sua tripla negação. Disse depois:

uApasce,ntq
meus cordeiros, apascenla minhas ouelhas, isto é, sê o pastor

não somente dos fiéis, mas ainda dos pastores.
Aquelle, pois, que não reconhece Pedro eomo pastor,
não pertence ao rebanho de Jesus Christo.
18. Esta palavra, que estabelecia Pedro chefe supremo
do rebanho de Jesus Christo, era a realização da promessa
16. Onde se deu a terceira ap
pariçá,o do Salva§or aos após-

toloe leunidog?' Nrirrai-a.

I

17. Qge econtêcou depob da

18. Que signifiea esta palavra de J.C. a são Pedro : Apascerúo man cordtiros, opoa@ttta mhúws a»lltu?

ii€ú€dg§o ?
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que o Selvedor lhe fizera algum tempo antes. .J's Pedro,
e sôbre estn ped,ra eiliticarei a m;inha igreja, e os porta"e do
inJemo nd,o pranlecerã,o contra ella, Dar-te-ei as chaaes do
reino do céu : tudo o que ligares sôbre a l,ena serd, ligado nn
no céu e tud,o o que desligares sôbre a lerra serd, deeligado no
céu.»

19. A gloriosa prerogativa conferida a são Pedro, trans-

Sõo Pedro feito chefe da Igrejg.

mittiu-se sem intermpção a todos os summos pontÍfiees
que se succederam em Roma.
20. Apparição do Salvador á noultidão dos discípulos. Miesão dos ap6stolos.
apparição no- A segundasôbre
tável occorrida em Galiléia, verificou-se
uma montanha designada de antemão por Jesus, onde se mostrou
a mais de quinhentos cliscípulos.
19.

riom

I

A

quem passou esta glo-

prerogetiva?

|

20. Onde occorreu

s

segun-

| do appariç6o notável de Geliláio?
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21. Quando appareceu, todos o adoraram; alguns, porém, estavam hesitantes na sua fé. Então, approximou-se
Jesus e assim falou aos ap6stolos diante da multidão :
uTodo o poder m,t, Joi doào no céu e na terta. Ide, pois, ensinai a todas as nações, baptizando-as ern norne d,o Padre e
do Filho e do Espírito Santo e cnsinando-lhes a obseraar

todas as cousas que uos presereú.

E

eis que sou

conwosco

todos os dias, alÉ a consurnrnação dos séculos."
Aquí Jesus Christo dá aos seus apóstolos e aos successores delles o poder e o dever de ensinar a sua doutrina,
baptizar e fazer observar seus mandamentos. Já antes
tinhaJhes confiado o poder de remittir e reter os peccados,
e, na última ceia, de consagrar a santí-osima eucharistia.
Este tríplice ministério de ensinar, goaerrLar e santiJicar
os fiéis, com & assistência contÍnua e perpétua do EspÍrito

Santo, indica e resume toda a missâo da Igreja.

22. Llltirna apparição do Salvador aoe ap6etoloe.Emfim, o Salvador appareceu uma última vez no meio
dos apóstolos reunidos no cenáculo, em Jerusalém, e lhes
disse : ufde por tndo o mru,ndo e pregai o Eoongelln a toda
a criatura. Aquelle que oêr e tôr baplizadn serd' salao :
,quelle que não crêr serd, condemna.do. . . Os que tiverem a
ré, operarão milagres : expulsarão os demônios em meu
nome ; falarão novas lÍnguas e restituirão a saúde aos
enfermos. Vou enüar-vos o dom que meu Pai prometteu.
Ficai na cidade até serdes revestidos da íôrça do alto;
pois haveis de receber o Espírito Santo e dar testemunho
de mim em Jerusalém, n& Judéia, na Samaria e até as
extremidades da terra.,
23. Agcensão.
de falar assim,o Senhor Je- Depois
sus levou os apóstolos
sôbre a montanha das Oliveiras.
Chegando alÍ, levantou as mãos e os abençôou ; e emquanto lhes dava a bênção, subiu ao céu na presença delles.

?

22. Nerrai

a última

nova

|
I
appari- I

21. Que aconteceu neste
apparição

ção do Salvador aos apóstoloa'

23. Como aconteceu a
J. C.?

aõo de
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24. Como os epóstolos estava,m olhando para

o

céu,

dois anjos vestidos de branco, appareceramJhes e disseram:

AEGnBão de

Noso Senhor.

.Galileue, porque continuais

a olhar pare o alto?

Este

Jesus que vos deixou e acaba de elevar-ee ao céu, ddscerá
24. Que disseram os anjos aos ap6stoloa?
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do mesmo modo que o vistes subir., Ouvindo estas pala_
vras,- os.apóstolos adoraram o Senhor e voltaram
.l;io.
de alegria em Jerusalém.

EXEACTCTO 22.

EXERCÍCro

23.

25. Que sentimentos deve
nÁo :o ^=,r" exciÍqr
excitar am
em.nós
espectá,culo de J. C.
subindo ao cóu?

II.g.-o.M._8
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TERCEIRA PARTE

HISTÓRIA DA IGREJA
NONO PERÍODO
ESIABELECIMENTO DO CHRISTIANISMO

Da ascengão de Jesus Christo atê a conversão.
C-onstantino'

Dcde

o

enlo

33 oc6 o anno 312 depoia de

de

J' C'

CAPÍTULO )L\XW
Fundação da lgreja'

1. C.onetituição da lgreja.

f. q* fi*"o-

-

A Igreja

é a sociedade dos

os apóstolos após a ascensão de J'C'?
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a autoridade dos pastores que

ânr.,".

iil

estabeleceu.

conhecem

A lgreja tem um cbele inuislueJ, que é Jesus Cluisto, o
seu fundador ; tem também um chefe airíuel, que é o Santo Padre, o Papa.
O papa é o successor de são Pedro. Como este, é bispo
de Roma, vigário de Jesus Christo e pai commum dos pastores e dos fiéis.
Jesus Christo estabeleceu sáo Pedro chefe supremo da
sua Igreja quando, depois de lhe pedir por três vezes um
testemunho público de seu amor, Ihe disse : «Apascenta
rneus cordeiros, apascenta minhas ouelhas.,
Os bispos são os successores dos apóstolos; estão encârregados do govêrno espiritual das dioceses.
Jesus Christo estabeleceu os apóstolos pastores-da sua
Igreja, quando lhes disse : uldet ensinai a todas as nações,
baptizando-as ent, nonxe do Padre e do Filho e ilo

, Santo e ensinando-lhes a obseruo,r

Erfirito

todas a,s cousq,s We

aos

prescreai.»

Os pdrochos, uigdrios e coadjutores são os cooperadores
dos bispos, sob a autoridade dos quais dirigem espiritualmente as paróchiaso
. 2. Descida do Espírito Santo. Depois da ascensão
em Jerusalém e
de Jesus Christo, os apóstolos voltaram
de NÍaria Sanno
cenáculo
em
companhia
encerraram-se
tíssima e de certo número de discípulos. Escolheram são
Llathias para substituir Judas Iscariote, e esperâram no

retiro e na oração a realizagão das promessas divinas.
No dia do Pentecostes, o décimo depois da Ascensão e o
quinquagésimo depois cla Resurreição, emquanto os discípulos estavam reunidos, ouviu-se de repente um granderü1do, iomo de um vento impetttoso, que vinha do céu e
ench'eu t'oda a casa onde estavam. No mesmo tempo, appa-

rêàeram pequenas chammas semelhairtes a lí:rguas de fogo,

que se pousara,m por cima de eada um. Ficaram então
2. Coutai a deecida do Esplrito §sDto sôbrc os aPóBtohF.' .'i
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cheios do EspÍrito Santo e começaram a louvar
em várias lÍnguas.

o Senhor

Descida do Espirito Santo.

A festa do
3. Primeira pregação de são Pedro.
Pentecostes tinha attrahido em Jerusalém muitos Judeus de

-

todasas partes do mundo. Salvoocaso deimpedimento,os
Judeus ér"- obrigados a ir ao templo de Jerusalém três
vezes cada anno, nas festas da Páscoa, do Pentecostes e
dos Tabernáculos. Sabendo o que se passava no Cenáculo,

númcro de milagres pelos quais Jesus Christo provou a
3. Contai

1." pregagto de sáo Pedro, depois de receber o

a

Eryírlüo Êhotb'

,
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$ivindade de sua missão e accrescentou : «sd[s, pois, todo
Isracl que este Jesus que crucificastes, Deus o'fôz Senhor
e Christo.,
4. Muitos dos que ouviram este discurso tiveram o eora_

res,

.

Ao ouür.

esüas palavras, Ananias cahiu

ptrou.
Levantaudo-se, uns joverrs
pára fóra e sepultaram.
4. Produziu a preqacáo
Peidr'o Bultb- fúó?

sÍo

de

I

I

no chão e

ex_

o remor/era,m e carregaram
5. Couo viviam os primoiroe
íréis ?
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"
No fi* de três horas, chegou também Saphira, ignorando o que tinha acontecido.
-iàrsistiü igualmente em msntir como o marido, e logo
jovens encahiu mortaãos pés de são Pedro. Os mesmos
junto
espôso'
ao
trando a levaram e enterraram
Todos os fiéis temeram grandemente ao ouvirem este
caso.6.

fuil"g..s dos

milagres
apóstolos.
-Numerosos
a misÀão que o Salvador déra aos apósaugmentaram consideravelmente o número dos
tolos e"or]fir*o,
fiéis. O seguinte é um dos mais notáveis'
Um dia,-Pedro e João iam subindq ao templo par& orar
,.0* áÀ rorru hora' Sentado,, pott', acharam um men'
digo, paralytico das

vieram

que os dois aPóstolo

mem considera,va-qs
esmola. Foi então que Pedro
ouro. nem prata;porém vou dar-te o que tenho: emnome
áã i.."t Nuru."rb. levanta-te e anda !' E estendeulhe
a mao para ajudal-o a endireitar-se' No mesmo instante,
ã.t" noà.* firmou-se nas pernas e nos pés e, pulando de

a Deus.
ça de tal Prodígio, o
ençoando

P-ovo

apóstolos. Pedro aProveitou
esus Christo,e o Iez com tão
mil dos seus-ouvintes abra-

gera,m

a fé.:'

8. Provações dos apôstolos. - Os príncipe§ dos sacerdotes fi<'aram surpreso§ á vista destas conversÕes repedo
iidr.; obrigaram ôs ap6stolos a comparecerem dianteque
grandes
ameâSas'
prohibitam-lheg,
eom
svnhédrio e
iáfr...- ,ii^d'a du J..u. tle:Nazàreth; mas os'apóstolos t
6. Ooeraram os anóstolos miIagiestl Cital um. dêstes mila-

srea.

|
I

L

7' -Qtre effeito produziu etta'
milagle? .

P' oi1el

f
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- C-onduzido diante do synhédrio, o santo diácono con_
lun-diu os seus accusadorós ."pi.rr."ãár]' vivamente os
Judeus por causa da sua i"..uariiJ"à";ã"';;;ffirr;;
"
9. Que nos ensina o Droc
mento dos apóstolos?10. Narrri

à

inatituição
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resistência ao EsPÍrit
illuminou-seJhe o ros
oEstotr velrdo, exclam
Filho do homem sent
vr&s, os Judeus taParam-se os ouvidos sol-

tatrdo grandes gritos;

e arrojando-se furiosos contra elle,

-':*Oa Judeus aPedreiam a S' Estevlo'

Durante

seguida, Pondo-se de
lhcs imYtteis este Pec-

nlwr Jews

ex
!, E

jáelhos,
cado

J

12. Perseguição

arrestaram-no fóra da cidade para
apedrejal-o.
orava dizendo : n§e-

em

Senhor,
A morte de santo

-

Estêvão foi o signal de
Igreja de Jerusalém. Todos
fpgtra,m e dispersaram-q"'1 __--_^:^-_-*
rnÀo ao
-^- toda
outra, annunciava'm por

:;:ã;ã"",i*ffiã;ã; í

de santoEstêvão'
12. Narrai a pcrscguição que segúu o martfrio
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parte a pel&vra de Deus. Entrando em Samaria, o diácono
Philippe pregou o Evangelho com maravilhoso fruto. Entre as conversões que realizou, uma das mais admiráveis
foi a do thesoureiro da rainha de Ethiopia.
13. Conversão de são Paulo.
Entre os muitos que

-,então, em Jerusalém, perseguiam com
- ódio os discípulos

de

Jcsus Christo, ninguém parecia fazel-o com maior encarni-

çamento do que um joven phariseu, chamado Sozlo, originário de Tarso, na Cilícia. Inspirado por falso zêlo pela
lei de Moysés, entregava-se contra os fiéis a toda sorte de
vexames e de violências.
14. Sabendo que em Damasco, certo número de Judeus
tinha abraçado a religião nova, Saulo foi ter com o grande
sacerdote e lhe pediu os poderes necessários para prender
estes prevaricadores e conduzil-os clepois accorrentados a
Jerusalém. Seu pedido foi acolhido e elle mesmo partirr
logo para Damasco, na frente de um bando de ca'r'alleiros
armados.
Já, ia-se approximando da cidade quando foi, de súbito,
cercado de uma luz celestial. Deslumbrado, deitado por
terra, ouviu uma voz que lhe dizia : uSaulo, porque estás

Respondeu elle: oQuem sois vós,
yoz continuou: uSou Jesus que
A
que quereis que eu Jaça?, reandas perseguindo.
- Senhor,
plicou Saulo tremendo
e confuso. O Senhor accrescentou:

me perseguindo?,
Senhor?,

Levanta-te e entra na cidade ; alí te diráo o que deves
fazer., Saulo levantou-se do chão e, embora abrisse as
vistas, náo podia discernir nada. Tomando-o pela mão, os
seus companheiros conduziram-no a Damaseo onde esteve
três dias 6em comer nem beber.
No fim dêste tempo, um discípulo chamado Ananías
veiu ter com elle e lhe disse ao encontral-o: uSaulo, meu
irmão, o Senhor Jesus, que vos appareceu no caminho,
manda-me pa,ra que reeupereis a vista e recebais o Esfriio
.<

13. Quem era entáo o rnais
prdente perseguidor da lgreja?

r
I

14.

Contai

a

conversióÊ de

sauto.

http://www.obrascatolicas.com

,

EI§TÓEIÀ

W

CUB§O

SAGRÂDA

MEDIO

Santo., E dizendo estas palavras, Ananías lhe impôz as
mãos. Viram então cahir dos olhos de Saulo como que escamas e foilhe restituida a vista ; depois, lel'antandolse
pediu e recebeu o baPtismo.
15. Penetrado de gratidão pâra com Deus, Saulo comedesde já a pregar nas §ynegogas de Damaseo, discuçou

Siio Paulo derribado no caminho de Damasco'

tindo eom os Judeus, e provando-lhes pela autoridade das
Escripturas, unida á dos milagres, que Jesus Christo era
realmente o Messias annunciaáo pelos prophetas e o Salvador dos homens.
16. Três annos depois, Saulo voltou a Jerusalémpara
alÍ ver Pedro, a quem contou as maravilhas que Deus
tinha operado em seu favor. Empregou-se principalmente,
15, Que fez Saulo após a sua

convereão?

\-

|I

16. Narrai a volta de Saulo
em Jêrusalém e E sua, vocaçâo.

http://www.obrascatolicas.com

au.NDÀgÁo DA roEEJÀ

I
2ÂL

depois, em eonverter os gentios; dahí vemocognome que
recebeu de Apóstolo dos gentios ou aiuda de Doutor d,as
nações.

-\-

J17. Cor,rersão do centurião Cornélio.

/ Vos

,
j

primeiro
- O chamado
gentios que abraçou a fé, foi um centuriâo
dade de Cesaréia, em Palestinâ. Erâ um
c a Deusi em cuja honra distribuia abun-

- 18. Um dia, estava em oração, e teve uma visão na qual
o anjo do Senhor lhe disse: oCornélio, tuas orações e esmolas subiram até o céu e Deus lembrou-se de ti. Manda,
pois, alguém a Joppé para que venha um tal homem chamado Pedro ; ensinar-te-á, o que deves fazer para ser
salvo.

»

O centurião chamou logo trôs soldados que serviam sob
&s suas ordens e mandou-os a Joppé. Como estavam para
chegar, Pedro teve também uma visão e Deus lhe manifestou qud os gentios eram chamados, tanto como os Judeus, á graça do baptismo ; por isso, quando os enviados
de Cornélio se aprrsentaram, o apóstolo nã"o f.ez difficuldade alguma para seguil-os em Cesaréia.
Cercado de seus parentes e de seus amigos, Cornélio recebeu-o com as demonstrações do maior respeito e, contando-lhe a sua visão, r'leclárou: .E' favor'dizer o que
Deus me quer dar a conhecer. , Pedro eomeçou por explicarJhes a vida e a doutrina de Jesus Cbristo. Emquanto estava falando, o Espírito Santo desceu visivelmente
sôbre todos os que estavam escutando e communicou-lhes
o dom das línguas. Entâo, Pedro disse: uPóde-se recusar
o baptismo âos que já reeeberam o Espírito Santo como
nós ?, E mandou que fossem baptizados em nome de Jesus
Christo.
Estes novos fiéis foram as primícias da conversão dos

gentios.

17. Qual foi o primeiro geutio
que abraçou a fé?

I
I

18. Contai a hist6ria da couvereõo do centurião Corn6lio.
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CÀPÍTUI,,O XXXV
Separação dos apóstolos.

e o monte das Oliveirae.

n1. Até então os apóstolos t
á"
gelho apenas na Judéia e na
ct
ordem do divirro L{estre que
pelas
diflerentes
h,eram
dispersar-se
todas

proví
Àte o

romano e levar abôa noua da salvação
paizes da terra (no anno de 36)'

I\'Ias para quc as principais verdades da
2. Credo.
religião christâ fossem por toda a parte annunciadas do
-"úrro ntodo, reuniram-se antes e compuzeram urn breve

l. Contai a
apóstolos.
l

separaçã.o

doe

1

2. Qual é a origem do Creilo?

i
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resumo da religião, o qual chegou até nós com

o nome de
dos Apóstolos ou Credo.
3. Apostolado de S. Pedro.
de morar mais
- Depois
ou menos três annos em Jerusalém,
S. Pedro Íoi resiclir
Sfnrbol,o

em Antiochíc, capital da Syria e metrópole de todo o Ori
ente (no anno de 36). Presidiu nesta cidade aos constantes
progressos da fé, que elle mesmo annunciou nos paizes viz-inhos, e fundou, segundo pÍ)rece, as primeiras igrejas da
Ásia Menor.
4. No mesmo tempo, Herodes Agrippa veiu a ser rei da
a perseguir a

rante este

João. Depois,
em Jerusalém,
á morte. Du-

tem

grimas

pela libertação
deu o dia da e

dou o

preceaccor-

apóstolo

adian-

te, abriu as portas da prisão, contrariando assim os projectos de Herodes e illudindo e esperança do povo juãeu.
5. São Pedro ern Rorma.
No anno de 42 de nossa
era,, são Pedro transportou sua- séde de Antiochía para Rima, capital do mundo ehristão.

ma.n&,

na qual recrutava milhares de fiéis.

7. Apenas a communidade christã começou a formar-se,
s6o Pedro mandou tomar nota do que eitava ensinando
Qr"

Igrejas fundou o após-

-3.
tolo
sâ,o Pedro ?
- 4. Descrevei

de Herodes

a

perseguiçâo

Àgrippa.

6. Ficou e6o Pedro múto

tempo em AntiochÍa

6. Que fez são Pedro ao

che.

gar á capital do mundo ?
7. Não mandou são. Pedro

publicar um segundo Evange.
lho

?

?
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a,os fiéis; depois, eonfiou a Marens, seu diseípulo, o
cuidado de redigir um segundo Evangelho, eseripto,
como o de S. Matheus, sob a inspiração do Espírito
Santo.

8. Ainda não tinham decorrido cineo annos quando a
importância crescente da Igreja despertou a inveja e os
rigores do poder civil : um edícto do irnperador Cláudio
exilou da capital todos os Judeus com os quais foram confundidos os christãos.
L Por si próprio ou pelos missionários que mandava,
são Pedrq annunciou Jesus Christo nas principais cidades
tla Itália, Espanha, Gállia e até na Bretanha. São N[arcos foi íundar a Igreja de Alexandría, dotrde a fé não tardou a espalhar-se por todo o norte da África..,,
Depois de pregar por
i 10. Apostolado de S. Paulo.
- sua pátria, Saulo, o
algum tempo o Evangelhcl em Tarso,
antigo perseguidor transformado em apóstolo, foi a Antiochía ; alí, de combinação com um discÍpulo cheio de zêlo.
chamado Barnabé, operou unr sem número de conversões.
Foi mesmo nesta cidade que, pela primeira vez, se deu o
nome de christãos aos discípulos de Jesus Christo.
11. Pouco depois, Saulo recebeu a imposiçáo das mãos
para ir annunciar a fé aos gentios. Embarcando com
Barnabé, passou primeiro pâra a ilha de Chypre e converteu em Paphos o procônsul Sérgio Paulo, de quem tomou o
nome depois, imitando, diz são Jerônymo, os triumphadores romanos que tomava,rn o nome das províncias submettidas

f tZ. De
' Menor e

Barnabé velejaram para a Ásia
sivamente Perga, Ântiochía de
Pisídia, Icone e Lystres. Nesta última cidade, emquanto
8. Náo foram os fiéis de Ro-

ma persegúdos sob o impera-

dor

Cláudio

?

9. Que fez

o

prÍncipe

dos

apóstoloe pare e propegaçã,o do

Evangelho

?

10. Em que cidade Saulo começou â pregar ?
11. Aonde foi Saulo quando
sahiu de Antiochía ?
12. Contai a 1.' missã.o de
Paulo na Asia Menor.

http://www.obrascatolicas.com

I
8EPÂRÀÇÃO

DOs

235

^PósroLos
Paulo estava pregando nm dia na synagoga, notou um joven completamente tolhido clas pernas que o eseutava com
muita attenção. Vendo a fé delle, o apóstolo lhe disse :
«Joven, levanta-te sôbre os pés !, E logo o tolhido poz-se
a andar diante de todos. Admirando este prodígio, o povo
exclamou : uDeuses, sob forma humana, baixaram até nós !,
E na idolatria da sua gratidão, teria saerificado r,íctimas
aos dois apóstolos si estes não se tivessem energicamente
opposto a este acto.
eiro voltaram depois a Antioto aeabava de appareeer a proIei mosaica ; uns pretendiam
que os pagãos recém-eonvertidos deviam pratieal-as, outros opinavam o contrário. Para terminar a questõo, convieram que Paulo e Barnabé iriam consultar os apóstolos
Pedro, Thiago (o Menor) e João, que se achavam então
em Jcrusalém.
14. Um coneílio reuniu-se nesta cidade para examinar
este-grave negôcio. Encerrada a discussão, são pedro, que
presidia a assembléia, tomou a palavra e, eomo chefe -da
Igreja, pronunciou que os gentios convertidos â fé não
deviam ser obrigados a praticar as observâncias mosaicâs, mas que era preciso avisal-os de não comer as carnes
offerecidas aos ídolos e abster-se cle todas as práticas im-

lruras do paganismo.
15. De 'r,olta em Antioehía, Paulo não ficou inactivcr
emprehendeu logo nova missão. Levando comsigo -Lzcos
e Timótheu, percon'eu a Asia Menor, a Macedônia e a
Grécia. Em Athenas, são Paulo pronunciou, diante doAreopágo attônito, um rliscurso admirável que principia por

estas palavras : nAthenienses, olhando as estátuas dos vos13. Que cousâ fez voltar Pau-

Io e o aeu companheiro para
AntiochÍa?
14, Como

ee

t€ruinou a quGs.

tâo das

obsen'âncias legais?

15. Que nova missâo emprÊ
-hendeu
o apóstolo eão Paulo?
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desconhecido. Este dcus que adorais sem o conhecer, é o
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Deus que venho annunciar-vos.u Vários dos que o ouviram
crer&m no Evangelho : dêste número foi são Dionilsio o
Areopagíta, que veiu a ser, depois, bispo de Athenas e após-

tolo de Paris.
16. Antes de deixar a Grécia, são Paulo quiz ainda implantar a fé na importante cidade de Corintho ; depois,

I

Ruinas de Athenas onde pregou

Sã,o PÊulo.

voltou á Asia e foi para E'pheso. Com seu afamado templo
de Diana, E'pheso era como que a cidade sânta do paganisps g1sge. O intrépido apóstolo de Jesus Christo nã,o
desanimou diante da diíficuldade da empres& e os habitantes de E'pheso, finalmente, reconheceram a verdade.
Confiou esta nova Igreja a seu discípulo Timótheu, e,elle
mesmo dirigiu-se por mar a Jerusalém, visitando de novo,
enr eaminho, a Macedônia e a Grécia.
16. Narrai

â

fundagao das Igrejag dç Corinthq e dç E'Pheço,
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17. Irritados,pelas eonversões de são Paulo entre os gentios, os Judeus resolveram fazer perecer este apóstolo. Assaltado pela plebe, emquanto estava rezando no templo,
são Paulo foi primeiro citado diante do tribuno Lysias e,
depois, retido por dois annos numa prisão de Cesaréia.
Vendo, emfim, que ia ser entregue ás mãos dos Judeus,
cujas synpathias o governador procurava grangear, o

apóstolo invocou sua qualidade de cidadão romano

e

appellou ao tribunal de César. Com effeito, foi mandado a
Roma, onde chegou no anno 61 da era christã, depois de
comprida e perigosíssima trayessÍa.
18. São Paulo passou dois annos na cidade eterna, em
companhia do prÍncipe dos apóstolos, não cessando, bem
que preso, de pregar a religião de Jesus Christo e ganhandolhe discípulos até nos palácios dos imperadores. Mais tarde, obtendo a liberdade, pereorreu o meio-dia das Gállias
e parie d2 B-spanha, donde voltou para visitar as Igrejas
que fundára no Oriente^ i
- 19. Missão dos outrás apóstolos. Sabemos pela
- a fé át" Scftbia,
tradição que santo André, depois de levar
terminou gloriosamente a vida pelo supplício da cmz em
Patras, cidade da Grécia ; são Thomé annunciou Jesus
Christo nas I'ndias, são Matheus na Pérsia, são Philippe
na Alta Ásia, sâo Bartholomeu nas I'ndias e na Grande
Armênia ; são Thiago o Maior evangelizou a Judéia, a
Espanha e achou, emfim, a corôa do martfrio em Jerusalém, durante a perseguição de Herodes Agrippa.
20. Sáo Simão pregou o Evangelho em Mesopotâmia,
são Judas na Arábia, são Mathías na Ethiopia ; são Thia-

go o Menorficou em Jerusalém, de que foi o primeirobispo ; emfim, são João o Evangelista instruiu principalmente
17. Que aconteceu ao apóstolo na sua última viagem a Jerusalém

?

18. Dizei o que fez são Paulo
na cidade eterna

André, sào Thomé, sâo Mathias,
são Philippe, sâo Bartholomeu
e sâo Thiago

20. Que paizes evangeliza-

r&m os outros apóstclloa?

19, Contai a miasôo de santo
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os povos da Ásia NÍenor

fi*ou sua residêneia habitual em
"
E'pheso, onde foi bispo depois
da morte de sâo Timótheu.

I

Assumpção de Nossa Senhora.

E' assim que menos de trinta annos depois da primeira
pregação de sâo Pedro no Cenáculo, o verdadeiro Deus
teve adorsdores em todas as partes do universo.
http://www.obrascatolicas.com
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21. Ultirnos annos da vida de Maria Santíssirna.

Obrigada a deixar Jerusalém, no momento da perseguição
que seguiu a morte de santo Estêváo, Nossa Senhora não
tardou a voltar a, uma cidade onde tantas e tão queridas
lembranças a attrahiam. Alí foi que passou os últnros annos de sua vida mortal, na oração, na visita dos lugares
santificados pelos soffrimentos de seu divino Filho, na
instrucção dos fiéis e até dos apóstolos, que a ella recorriam em todas as difficuldades e lhe seguiam os conselhos
como oráculos.

22. Ali também morreu no ânno

de 54, na idade, como se

crê geralmente, de 72 annos, depois de ter abençoado,
uma última vez, os apóstolos milagrosamente reuuidos ao
redor della, nesta hora suprema. Foi sepultada com a,s
maiores honras no valle de Josaphát, onde ainda hoje se
r,ê o seu túmulo.
23. Segundo uma tradição antiquíssima e firmada sôbre
as mais sólidas provas,

Maria, três dias depois da sua feliz

morte, resuscitou gloriosa e, em corpo e alma, foi transportada para os céus.
24. Tal é objecto da festa solemne que a Igreja celebra
no dia 15 de agosto, com o título de Assumpçdo de Maria
Santíssima ou Nosso Senhcra da Glória.

-

f

CAI)ÍTULO XXXVIY
Ruina da nação doe Judeus.

vOClnUfÁnfo.-Árabc,

netural de Arábia; procedente da Ar6bia

Bagdad, cidade imporlante da MesopotÂmia, .ôbre

o

'I'igre.

Belligerante,

- Egypto, prrto
que faz guena, que está em guerr&, em luta.-Cairo, c&pitÀl do
do Nilo.
tÍtulo que tomBram, depois da morte de i\Iehom6t, os membros
-Califa,
Conflagraçilo, incêndio ge
do sua fsmÍlia que relaaram sôbre os muçulruanos
ral ; guena súbita e simultânea entre muit&i n&çõe§,- conlo t conlloxro\llo eutopéia,
que durou de 1914 a 1918
expediçã,o dr idade ruédia, poru liberinfiéis.
Eracção, acto de exigir o importo, o trlí&r a terrâ §&nta do jugo dos-Ctuzada,
buto: acto de um funcciouário que -exige mais d,r que lhe é desido -- Exerrç
!âr tornar enfuceeido, irrtar mrrito.: exocerbar -Maho,nr.l, Íundador do islsnrismo Dosceu n& \Íecca, acêrca de ó70; nrorreu em 632. - Muçrrlmano,
Rcducto, obra de fortificação
sectÁrio da religiáo de NÍahornet ; rnahonretano
-

21. Onde viveu Ma,ria nos últimos annos da sua vida ?
22. Onde morreu e foi sepultada

?

23. J.C. náo resuscitoua sua

santa Máe ?
24. Que festa nos lembra

triumpho de Maria
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doa

de lenha- ou de cgwilo aecoo
itudinsl o céu sberto i Íôso'
ruÍdo com as tenas qtrahidss
a[ural da Turquia.

p&rte, com cega fúria.

se &os estragos da guerra e ao furor dos belligerantes'
3. Em quatro mezes, 'I'ito apoderou-se successivamente

de todos os reductos ; atacou, por fim' o templo onde §e
fortificaram os últimos defensorés de Jerusalém' Para obrigal-os a se renderemr mandou incendiar 8q portas, recomáendando, todavia, que se conserv&sse o edifÍcio ; «m&s,
conta, Joseplro, historiador judetr, um soldado romano,
impellido por inspiração divina, tomou.um tição ardente
e iubindo- nos hombros dos companheiros, arremessou-o
quarto vizinho do temPlo. O fogo
rapidamente o edifício apezer de
fizeram para impedir o incêndio.'
da cidade, os Romenos sâquea1. Os Judeus viveram em
pàz
o

ções

3. Contai o incêndio do temPlo.
4. Como os Romanos trataram a cidade e os habitanteg de
Jcruselóm

?
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râm-na e puzera,m tudo a fogo e a sangue. Lrm mílhfuj e
cem mil Judeus pereceram neste desastroso sÍtio ; mais
de cem mil foram vendidos como escravos e dispersos
em todas as províncias do império.
5. O mesmo Josepho, testemunha ocular da ruina da
sua pátria, escreveu : nDesde o comêço do mundo, nenhum
povo commettera tantos crimes, nenhuma cidade passou

por tantos soffrimentos.»
6. Dóceis aos avisos de Jesus Christo, os christãos de

Jerusalém eseaparam ao desastre retirando-se opportunaurente com seu bispo são Simed,o, pâra a povoaçÀõ de peL
Io, situada no seio das montanhas, na ouira banda do Jor-

dão.

7. útirna revolta, dispersão dos Judeus.
Apezar
de tantas e tão graÀdes caiamidad.., o povo judeu esierã-

-

va

sempre um Messias libertador e conquistador. pen_
sando por fim havel-o recebido na pessôa de um impostor
chamado Barcoquebas (tilho da estiêtta), sublevou-sô uma
última vez sob o reinado do imperador Adriano.
8. Roma castigou esta revolta por matanças e devastações espantosas; converteu o paiz em deserto e vendeu
os últimos habitantes como escravos (no anno de lB5).
9. Reflexão.

-

Assim acabou

o povo judeu eomo nação. Dora

em diante, sem pá,tria e sem rei, arrastará-por toda a terta su& vergonha e sua reprovação. Nõo viverá mais Àinão peto no-ã, e aináa
estenome ha de ser, por toda a pârte, objecto deàdio e de áesprêzo;
eomtuclo, este povo extranho continuará. ao mesmo tempo, a sãr tes_
temunha
-!.Buarda da Bíblia, até que reconhecendo equàttô qu.

,"r.

pais crucúicaram, ponha fim á cinversáo do mundo'e ann'uncie a
consummaçõo dos séculos.

10. A Paleetina depois da dispersão dos Judeus.
B&lem

í

_ 6. Foram os cbristãos d.
Jerusalém incluidos no desastro

| revolta?

-

Contai o singular destino
I g.povo
judeu.
do
I
--fol-qo".]ossuiu
deste eidade?
a pales7. Náo se revoltaram de novo I| r,ir" *iã'.--'ã.'ii.,*"oo. ?

http://www.obrascatolicas.com

a§

PEE§EG.urçÔES

243

A Palestina f,reou submettida aos Romanos até o eomêco
do VII'séeulo. Conquistada em 636, pelos /roàes, sectários de Mahomet, tcve que soffrer durante quatr«reentos
&nnos, uma dominaçâo mais ou menos dura, conforme o
carácter dos califas que, de Bagdad ou do Cairo, regeram
os seus destinos.
l1_. No século XI, os Turcos, vindos dos altos planaltos
da Ásiacentral, apoderaram-se de Jerusalém, profanaram
os lllgares santos e encheram a cidade de sangue e de
cadáveres (1076). Sob a donrinaçâo dêstes ferozes perse-

guidores, os christãos do Oriente viram multiplicar os
seus soffrimcntos e as peregrinações ao túmulo de Jesus
Christo não se effectrraram sinâo com mil perigos. Dah:í
essas expedições religiosas denominadas uuzadas, que tiveram, entre outros resn.ltados, o da fu4dação de rrm reino
christâo em Palestina (1099). Infelizmt:nte, tal conquista
foi só passageira. O novo reino Íoi derribado, cm 1187,
pelo sultâo do Egypto, Snladino, e Jerusalénr cahiu de
novo em poder dos infiéis a quem pertenceu l)or mais de
800 armos. Durante a conflagraçâo europóia, foi libertada
do jugo muçulmano e passou parâ o domínio da Inglaterra que trata da lhe conceder a autonomia.

CAPÍTULO XXXVII
Ae perseguições.
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hrstd.ão,lua.- Yaticano, umg dm collinog eucertgdas no rminto

de Romo e aôbre
a qusl sá elovam a incompàrável basÍlica de São Pedro e o palÁcio do Vátlcaao, re-

I

aidêacia actual dos papae.

1. Causas das persegrrições.
- A Igreja de Jesus
Christo, que é no mundo o órgão sobrenatural da verdade, tem de ser, como a própria verdâde, alvo contÍnuo
de contradicções e prova,ções. Toda.r'ia, a perseguição nunca foi táo violenta nem tão geral como durante os três
primeiros séculos, em que todas as fôrças do império romano
eram por assim dizer colligadas para atalhar os progressos
do Evangelho.
2. As mediclas de rigor applicadas contra os christãos,
nâ época das perseguições, não tiveram sempre a mesma
c&usa : ás Vezes, os fiéis foram castigados em virtude das

leis que prohibiam quâlquer outra religião que não fosse
a do Estado ; outras vezes, forâm eonfundidos com os
Roma procurav& ; e a maior
Judeus cuja destruição
parte clo tempo, forrm víetimas de odiosas calúmnias qtte
os pagãos e sobretudo os sacerdotes dos ídolos, publiearam contra elles.
3. Todos os gêneros de violêrrcia se empregâram para,
vencer a constâneia delles : uns foram exilados, outros
postos em obseuros calabouços; aquí, viram-se despojados dos seus bens ; alí, morreram no meio das torturas
mais horríveis ; houve outros que tivcram de trabalhar
no fundo das minas como escravo§.
. 4. As catacurnbas. Para se pre§en'ar dos peri-

- fé, os {iéis de Rome refugiavamgos que ameâçayam a sua
se em vastÍssimas excavações subterrâneas, situadas perto

da cidade e eonhecidas com o nome de catacumbos. Era
também iestes escuros sítios, que se reuniam para celebrar os santos n'rystérios, e vinham repou§ar depois da

morte, Hoje, nestes venerandos lrtgares, encontram-se preciosos vestígios da arte christã primitiva e o tcstemunho
1. Foi a Igreja perseguida?
2. Quais foram as causas das
perseguições

?

3. A que provas foi submet-

L.

tida a constância dos christáos?
4. Onde se refugiavam os

christá.os de Roma quando augmentava a perseguiçáo ?
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que e nossâ fé actual é a mesma que a de dezoito séculos
antes.

5. De ordinário, corrtam-se dez perseguições gerais, assim chamadas porque sendo ordenadas ou autorizadas
pelos imperadores romanos, estenderam-se á maior parte

- dos paizes submettidos
6. Primeira persegrr
,1'1-a'1
Foi Ncro, cognomina
-hum,ano,
quem suseitou a primeira

ro, ern
z do

64.

gênero

perseguição contra a
Igreja.
7. Para gozar doespectáculo de umgrandeincêndio,este
prÍncipe mandou pôr fogo aos quatro cantos de Roma ;
conhecendo, porém, que era, preciso desviar as suspeitas
que recahiam sôbre elle, accusou os christãos como autores
desta atroeidade e entregou-os aos mais espantosos supplícios. Da capital, a perseguição propagou-se rapidamente ás

províncias e, por toda a parte, correram rios de sangue
christão.

8. Pondo em prát,ica um refinamento de crueldade desconhecido até então, os algozes cobriam alguns christãos
de pelles de animais para entregal-os a cães famintos I
vestiam outros com saccos embebidos de pez e enxôfre,
depois amarra'r,am-nos nêste est&do por cima de postes
onde os faziam arder durarrte a noite, afim de allumiar

os jardins do imperadot. Organizaram-se corridas, viu-se
o própiio Nero, trajado de cochelro, guiar o seu carro á
luz destas tochas horríveis ! t LJ
9. Principais rnártyre". I O. dois mais illustres mártyres rla perseguição de Nero loram os apóstolos sã,o Pe-

dro e sã'o Paul.o.
10. Estc último estava no Oriente quando rebentou a
5. Quantas perseguições

ge-

rais se contam?

6. Quem suscitou a 1.'perse-

guiçâo contra

7.

8.

,

a

Igreja?

Em que occasiáo ?
A que supplÍcios aftázes

Nero submetteu os christâos ?
9. Quais sâ,o os mnig illuetres

mártyres da l.' persegúção?
10. Nerrai a prisã.o e o encarceramento de sÉo Paulo.
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são Pedro, multiplicou-se para sustentar

o

ânimo dos

fiéis. Foi logo preso, compâreeeu diante de Nero e viu-se
encarcerado num hediondo calabouço da prisão Mamertina-

Prisáo }lamertiua onde etiveram presos Bão Pedro e sEo paulo.

il. Cedendo ás reiteradas instâncias dos fiéis, são Pedro consentiu em fugir para se subtrahir ásdiligênciasque
fazia o tyranno afim de prendel-o. Já estava fóra das portas da cidade, quando encontrou Jesus Christo : oPara onde
ides, Senhor?, lhe perguntou Pedro admirado. Jesus respondeu : uVou a Roma pâra ser crucificado de novo.» O
apóstolo comprehendeu logo e, voltando pa,ra. a cidade,
esperou o martyrio. Alguns dias depois, era também preso
e posto na mesme, prisâo que são Paulo.
12. Bem que agrilhoados, os dois apóstolos não eessaram de trabalhar para a salvação das almas. Os seus car11. Contai a fuga

são

Pedro.

ea

volta

de | 12. Que conversôes oper&rem
I os doia apóstolos no seu cárI cere?
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cereiros, Processo e Martiniano, crêram em Jesus Christo
e foram baptizados com a água que sã,o Pedro fez brotar
milagrosamente num canto do calabouço,
13. Chegou emÍim o dia do supplício, ou antes do

Jsu

appareco a s6o Pedro.

triumpho dos santos mártyres : foi no dia 29 de junho
do anno 67.
14. Condemnado a mouer na cruz, sáo Pedro pediu
o favor de ser suppliciado de cabeça para baixo, julgand.o:sq indigno de ser crucificado do mesmo modo que.
o'seu, divino Mestre. São Paulo, que era cidadão ro.
**o, foi degollado a, pouca distância de Boma.
.

13. Em que anDo morrer&m

e6o Pedrc

e sáp Pelü?

I
:'I

14. Por que gênero do supp!Ícios,tereisdrsE su&'vido? .
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15. O pr{ncipe dm apóstolos foi sepultado no monte
Vaticano, no mesmo lugar onde se elcva a basíliea de são

Martyrio

de. sÁo Pêdro

Pedro, ao Iado do palácio do Vatieano, residência do soberano pontífi.g) ,'
il
!*i

m

YOClgulÁnto. l Anphithoatrc. edifÍcio circular ou oval, com awntq
ogcsdsria, dcetinado para

lyprc, liwo propbétic

o! romhÊtê. de feras ou de cladiadoree.-Àpca-

autor
- Apologlata,
regiÀo do
Blthinta,
mr de Mármara. a Iete de Túnir, célebre por reu commércio e aua rivalldodo com Roma.
-Côn1780
ol. nome dos doir primeiros magirtradoa da ontiga Roma; na tr'rença, de
I)eefiladclro, gersant8 ou pe
a 18O{, tÍtulo dos trêg ohsfes do poder oxêoutivo.
Enfuaar, tornar
sagom streita eDtre montaEbaa.
(wlar dc naüo).
labareda
; ammulaçáo
- Fo3uclra,
obammaa, u qu6 rc queimavlm oc
uonto de leaha. em

15. oade íoi s'dptlto'do o ap'ó§tolo sãr; I'edrô

?
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de erecução da pena cgpitel ; fôrcs ; guilhotino. -u.Poàortol, fundcmento de me
columna; base de uma mtátua.-Peníneula itrérÍca, região da Espanha e de
Sanguinário,
Portugal boje.
Phalanee, infantaria gtega ; legião, multidáo.
que ae compraz- em denamar sangue humauo; cruel.
Saone, affluente
do Rhó- conjuolo de patrlcioe Íordano, na França; pass em LyÀo.
Scnado romoto,
- em Ronra. Tettulluno, célebre doutor
mando o conrelho supremo do Estado,
da Igreja, naseido em Carthago, erl 160, morto em -240, Converteu-se ao catholicisnro, r'endo a paciência heróica dos martyres c defendeu sua nova fé com admirár'el eloquêneia nt aut Apologética. No Íim da vida, teve a inÍelicidade de ee deirar s€duzir pela morÂI, na apparêocia severa, dos nontanistas, cujm enoe adoptou;
triste eremplo da queda que pode eoffrer um gênio logo que sê fia muito naa próprias fôrças.
Ycrdugo, algoz, carrasco ; pessôa cruel, que dá mÁug trstog,

-

::,"'

Q 16. Segrrnda persegarição, «letraixo de Domiciano,
i no anno de 95. Embora os sânguinários edíctos publica- tivessem sido revogados, os ehristãos
dos por Nero nâo
gozaram de certa pâz sob os reinados de Vespasiano
e de Tito. Mas Domicia'no, que lhes succedeu e parecia ter herdado os vÍcios de Ncro, ordenou que os antigo-c
edÍctos de perseguição fossem por toda a pârte rigorosamente executados.
17. Principais mdrtyres.-Entre o sem número de
,9
'l ehristâos de toda a idade e eondiçâo que pereceram víetimâs da, ferocidade dêste púncipe, citam-se seu próprio
primo, o cônsul Fldui,o Cl,emente, e o epóstolo sã,o João
o Euangelista.
-*ô 18. Martírio de são João o Evangelista. Conduziido de E'pheso a Roma, apezar da sna idade arrançada,
são
que
João compareceu dia,nte do imperador,
o condemnou
a ser mergulhado numa caldeira de azeite a ferver. I\{as,
por um $ânde prodígio, Deus lhe conservou â vida,
como a tinha conservado aos três jovens Hebreus na fornalha de Babylônia. Assombrado com este acontecimento,
Domiciano náo se atreveu a aeabar com a vida do 6anto ;
contentou-se em exilal-o na ilha de Pathmos, pera, que
trabalhasse nas minas (no anno de 95).
, o 19. AIÍ, mártyr, ap6stolo e confessor da fé, são João
essreveu o Eeu Apocalypee, myaterioso liwo no gual an16. Quem ordenou a 2.. pêr-

seguiçiio

?

17. Quais s6o os principais
mÉrüytu do ,.. pEregÚÉ?

18. Contai o maúfrio de s:io
João o Evangelista.
19. Que livro escreveu sâo
Jo6o nb bxfló d6 Pothutog?
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nunciâ, debaixo de figuras syrnbôlieas, a ruina do paga-

nismo e a victória final da Igreja.
20. No anno seguinte, Domiciano peleceu assassinado,
e são João voltou entre os fiéis de E'pheso. Alí morreu
em paz, numa velhice muito adiantada, repetindo mais
uma vez â seus discípulos, esta recommendação de toda
a sua vida : uMeus tilhinhos, atnai-uos uns ons outros.o
21. Tereeira perseguição, sob Trajano, no anno de
-L
I 106. Trajano promoveu a terceira perseguição.
22.- PlÍnio o Joven, governador da Bithynia, tinha consultado o imperador sôbre o procedimento que devia seguir a propósito dos christãos. nO único crime delles, escrevia elle, consiste em cantar h5rmnos em honra de Christo. Existem em grande número, de toda a idade e estado,
nas cidades e rros campos, a tal ponto que os templos dos
nossos deuses estão quasi desertos. Aliás, a sua vida é pura
e innocente., Trajano respondeu «que não se deviam pro-

f

cur&r os christáos ; mas que si fossem accusados e convencidos, era preciso condemnal-os á morte.»r-

'* lff :::1,I":'""T'ex? :::,,üi
"" seguiçáo,
,

a

terceira per-

-Durante
soffreram principalmente
santo lgndcio, bispo

de Antiochía, e são Simeã,o, successor de são Thiago na
séde de Jerusalém.
25. Nlírtirio de eanto Ignácio.-Santo lgndcio era discípulo de são João o Evangelista. Hal'ia quarenta annos
que fazia a admiração do seu rebanho, por suas eminentes
virtudes, quando Trajano, de passagem em AatiochÍa,
20. Narrai a moúe de sáo
o Evangelisto em E pheso.
41. Qual é o autor da 3.. per-

Joâ,o

seguiçâo geral ?
22, Qrrc eabeis da carts de
PlÍnio o Joven a Trajano acêrca
doa christãos e qual foi a res-

posta do imperador ?
23. Que diz Tertüiano falan-

do desta resposta

?

24. Quais sâo os principais
mártyres des_ a perseguiçáo ?
25. Quem era eanto lgná,cio?
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mandou-o chamâr, e, depois de Iongo interrogatório, con-

demnou-o

a ser exposto ás feras no amphitheatro

de

Roma.

26. A viagem de santo Ignácio foi contínuo triumpho
e proveitosa missão. Por toda a parte, viram-se os fiéis

Oe CbristÁog expostos aos leões.

sahirJhe ao encontro, beijar-lhe &s ,correntes e darJhe
todos os signais da mais profunda veneração.
Apenas chegou em Roma, foi levado ao amphitheatro.
A' vista dos leões que se precipitavam para devoral-o, o
mártyr exultou de alegria : uSou o trigo de Deus, exclamou
elle ; hei de ser moido pelo dente das feras para me tornar um pão digno de Jesus Christo.»
Alguns instantes depois, eram cumpridos os seus &rdentes desejos. Os fiéis recolhiam piedosamente os seu§
restos ensanguentados e os mandavam á lgreja de Antiochía (no anno de 107).
, 27. Martyrio de são Sirneão. Este santo bispo
26. Contai a sua viagem e
seu martj'rio.

o

-

I

I

27. Narrai o martj,rio de são
Simeão.
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: Porque

-o? Já. são oitenta

- annos que o sirvo e
e seis
qu3,l é minha religião : So
a doutrina dos christãos,

sinão bem. Escuta,i

Si quereis conhe.".
dia ã deila instruir-

vos-ei.

pnocôNSUL : JustiÍica-te
- O

suade-o.

-O-pnocôNsvn,
expôr
ás feras ?
28- Qual é o autor

seguição

253

diante do povo e

per_

initado..Sabes qüe posso te mandar

d.a

4.. per-

?

29. Quais foram oo princi-

pais máúyres de Marco Áúrdio

30. Que sabeis da prisâo e
do interrogatório de aio Polycarpo, bispo de Smyrna.

?

E.S.-0.M.-e
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Por,vcenPo, corn calma : Podeis mandar que venham'
O pnocôNsurr : Far-te-ei consumir pelo fogo'
Por,vce.npo : Estais me ameaçando de um fogo que

31. Contai

a

condemnaçáo

eI

32' Náo. cessou

por alrym

.,",ippíffi"ã;:,;;Biú;' I l:,tr:.3#à,I.'."*ição?
http://www.obrascatolicas.com

Em

I
tém m,asre.

;;..;;"

ffi:;;

ill

".r",.,.
vens ; instantes depois, benéfica chuva inunda
o campo
dos Romanos, emquanto espantosa tempestade, àcompanhada de relâmpagos e trovões, cahe sôbre os batalhÕes
inimigos, esm&ga-os e dispersa-os. A legião Melitina recebeu, desde aquelle dia, o sobrenome de Fulminante (no
anno de 174).
33. O imperador mesmo reconheceu, numa carta ao

se-

nado, que o exército devia a salvação ás orações dos christãos ; por isso, prohibiu que fossem molestados sob pre-

Â{

texto de reügiáo.
34. Para perpetuar a lembrança dêste acontecimento,
Marco Aurélio mandou graval-o no pedestal de uma columna de mármore, que ainda hoje se vê em Roma e se
desigrra pelo nome de columna Antonina.
35. InJeüzmente, o imperador esqueceu-se logo do benefíeio que recebera; ainda não tinham decorrido três annos
que, de novo, se accendeu a perseguiçâo nas Gállias. Foi
sobretudo nas eidades de Autun e Lyão que causou ella
os maiores estragos.
36. Martirio de são Syrnphoriano.
Em Autun, um
joven, chamado Symphoriano, depois de-confessar valorosamente a fé'diante do juiz, viu-se condemnado a, ter a
cabeça cortada. Emquanto o levavam ao patíbulo, sua
santa mãe o exhortava ao martfrio por estas sublimes
palawas : uMeu querido filho Symphoriano, lembra-te
de Deus ; ânimo ! Não temas uma morte que conduz certamente á vida. Olha o céu, meu filho, e despreza os tormentos de um instante que vão mudar-se uuma eterna
felicidade

!,

r

33. Reconheceu o imperador
o serviço que recebêra dos chrigtâ,os ?

34. Conservou-se

a

lembran-

ça do milagre obtido pelas ora-

ções da legião Fulminante ?
35. Não esqueceu Marco AuréIio o que devia aos christã,os ?
36. Coatai o martfrio de s6o
Symphoriano.
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Mrrtirio de são Pothino.

llm Lyôo, o bispo

Pothino, discípulo de são Polycafpo, -foi a primeira vÍctima
da perseguição. Como não podia andar por causa da velhice e das enfermidades, foi carregado diante do tribunal do
procônsul, onde conÍessou publicamente e fé de Christo.
Foi então abandonado a todos os excessos de um popuIacho desenfreado e, dois dias depois, expirava no cárcere,
víctima dos máus tratos que tinha soffrido.
38. I\Iuitos outros christãos colheram a palma do martyrio no mesmo tempo
que o veneraudo bispo.

Ern particular,

cita-se

Blandina, joven escrava, a qual, apezar da
sua compleição débil e
delicada, mostrou+e

gorosa,

na fé

ü-

e, por uma

energia sobrehumana,
eansou os verdugos encarregados de martyrizal-a. No meio das maiores torturas, não cessava de repetir «Sou Christã ndo se Jaz nenhum mal entre nós !,
Martlrio de Bonts Blendina.

:

!

V 39. Quinta pcrseguição, sob Sépt
4 rrrrno de 203). - Nq prirrcípio, Séptimo
favorár,cl aos christãos ; nras cluraram
clisposições, pois que lauçou cm breye um novo edÍcto contra os fiéis e, por toda a parte, r'eappareceram os tormentos
c os supplÍcios. Tão geral e tão sangrenta foi esta persegtrição que alcançou até a peníusula ibérica onde apenas
sc eonhecelam as anteriores.
\IÍ 40. Principais rnártyres. Santo lreneu,successor de
tr são Pothino, na cidade cle Lyão,
corôou pelo martiricr
37. Como morreu sáo Pothino, bispo de Lyã,o ?
38. Que aabeir de ranta
BlaodiooÍ

39. Quem ordenou
seguiçã.o

a

5." per-

?

40, Contai o martyrio de eanto
Ireoeu e szus eompaaheime.
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o seu longo e fecundo episcopado. Cêrca de 20.000 christãos desta grande cidado seguiram o mesmo ca.minho do
combate e do triumpho. Ilouve ondas de sengue que jorrârarn pelas pragas e ruas públicas até chegar*-düemelhecer por muito tempo as águas do Saone.
41. Não foi menor a ferocidade dos perseguidores em
Carthago onde duas senhoras, Perpétua e Pelicidode, na
frente de uma phalange de conÍessores, andaram para
gria que só podia inspirar o alnor

soffrer._]|

, --/U.
-f
d/- rrr.
.**t
tornsr plócido, obrendor\-Apologla,
ê6orip

Ea, parr€ areda, uo centro doa
'ffii:',ü:"Y.:3::ià;[:'ffiÀ'ilS*?,*,;]';
Athlctq, equelle quo m erercitavo
ss Íeraa: lugar de contenda, de digcusão.
grende fôrça
ng _luta. para combater

correiu enla- Arcnaguo,
puiçÀo,flagello.
.-Carredlo,
que cone ou deslis faci
ou m àbrga,
Eoúlo, ot qtileo, pôtÍo, itrstrumento de aupplício. Eetalar,
eem ee dsstsr.
- que re
erplodir; produzü ruÍdos eêcor, como o do vidrc
da,r ortaloa, crepitar;
Dut€. - Ercancarar, ebrir de par em pot; abrir inteimment€. - Eroltado,
6tre
ãxaseredo, exceeivo : fanÁtico, BrdeDtê ; fscilmôÀt€ initável.
- Frômlto,
ou vibnção;
mecimento, vibragÁo ; ruído produzido por €sto stremocimênto
com
uewos.
Fru.trar!
defraudar,
enganar
a
üfEctativa
tromor
doa
oomocto
de; illudir; baldar, iuutilizer. -- -Fuzilar, depedir ó maneira de rgioe ou minGrelha, p«luens grsde de lemo para
tilBçõ6 : relampejar ; brilhar muito.
llharga,
cada ums dae partes latoraia e infe.
asear ou tonsr vdrioc alimentoeriore do bairo ventre no corpo bumano ; ilhal; flanco ; lado. - Lactônclo,
(25O32i),
cognominado o Cícao clvialao, por caus da puora
€ôcriptor christÃo
Melodia, eérie de sons agradÁveie so ouvido: sBe da elegância do eeu eatylo.
célebre apologiste da re
vidade no contar, Do Íalr ou no escrever.
- ffgonoc,
(18e2il).-Philósopho,
eo
Alerantlria
ohrictÁ,
nmido
aquelle que, no
ligito
eetudo dra rciências, procua conhecer aB causs e os princípioa dm oom.
que
eupprie o imperador om caeo de ausêucia; üPrcfclto ib Em, oagietrado
Re
dgia a polÍtie e e juatiçg. - Prcpalar, espalbar, fazor oirculgr, publicer.
ftrtsr, dmenüir; rebater com argumentos o quo ouüro@ afÍimou ou allegou. Rogirro, oópis t€rtual de um docu
que !wê pm coaÍerir a oete dooue
particullr onde c irocrovom cortoa
Yciforar.
obetiDaçD, imistêncio.
griüBDdo.
pbísie.
çadae;

i 42. Oe apologistas christãoc. - Em vésperas du
t quella perseguição, um sacerdote de
Carthago, chamado
Tertuliann, haüa publicado,uma doquente âpologia, pers
refuter &s numeros&s celúmnias que Be propalava,m coatra
os chri8tão8.
41. Que mdrtyres illustree I 42. Que sabcis da Apologia
houveentãoemCarthago? | de Tertuliano.
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Nella dizia aos pagãos : uComeçámos hôntem apenas,
enchemos as vossas cidades, eampos e fortalezas, o

e já

palácio e o senado ; náo deixamos sinão os Yossos templos.
Sendo numerosos como somos, bem poderíamos recorrer
ás armas, especialmente uós que não tememos a morte,
si não fosse máxima noss& que devemos antes morrer do
que natar... Que fazemos que seja digno de morte? Vós
que julgais os criminosos, falai ! Haverá entre elles um só
que sejã christáo ? Si disso quereis prova, consultai os
registros dos vosso tribunais... Atormentai-nos, torturainos, esmâgai-nos ; de nada servirá a vossa crueldade mais
refinada ; pois, quanto mais ceifais, tanto mais nos multiplicamos. O san4ue dos mtÍrtyres é uma semente de christãos.>
43. Antes de Tertuliano, as calúmnias dos pagãos já
tinham sido combatidas por sã'o Justino, philósopho grego
convertido ; depois, foram-no ainda por Orígenes, cogno-

minado o Príncipe dos Apologisúos, e por Lactâncio, que
mereceu o appellido de CÍcero chri.stã,o.
44. Sexta e sétirrra perseguição, sob Maxirnino e Déimperadores Marimino e Décio deram os seus
cio.
- aOsestas
perseguições que tiveram lugar, a primeira,
nomes
uo anno de 235 e a segunda, em 250.
edÍcto de Maximino
45. Principais rnártyres.
- O os
bispos e os s&cerfoi dirigido particularmente contra
dotes, os quais folam perseguidos com o mais extremo
rigor. Entã,o morrerâm por Jesus Christo os papas são
Ponciano e santo Anthero.
46. A elevaçã,o ao throno do imperador Décio foi o signal de uma das mais sangrentas perseguições que teve
de soffrer a religião. Entre o elevado número de christãos que elle enviou ao céu, conta-se o papq sã,o Fabiano ;
sã,o Babylas, bispo de Antiochía ; santa Agolha, illustre
43. Citai mais
tas da religião

dois apologischristã,.

44. Quando e
foram ordenadas a

persegúçáo

por

quem

6.' e a

7."

45. Falai
Maximino,

da perseguiçáo de

46. Que se notâ acêrca da

perseguiçáo de Décio

?
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virgem de Palermo ; sã,o Polyeucto, a glória da Ar2ú

mênia.

47. Cita-se também um menino de Cesaréia, são Cyque foi entregue pelo próprio pai ao juíz pagão, depois de ver a inutilidade dos seus esforços para fazel-o
apostatar. Este valente menino dizia ás testemunhas do
seu martyrio, que não podiam conter as lágrimas ao vel-o
andar para a morte em idade tão tenra : uEm lugar de
ehorar, regozijar-vos-ieis commigo si soubésseis qual é
minha esperânça.\48. Oitava e nària persegrrição, sob Yaleriano e Âureliano.
A oitava perseguição foi decretada por Valeriono, no- anno de 257 e & nona por Au,reliano, em 274.
A rlona perseguição produ49. Principais rmártyres.
quc foram o papa são
ziu em Roma dois illustres mártyres
Sirto e o seu diácono são Lourenço.
Era são Loureuço
50. Marti'rio de são Lourenço.
'o primeiro diácono da igreja romana- e o depositário dos

.

rillo,

,,
\

fundos destinados ao sustento dos pobres. Como se lamentasse de ser separado do papa são Sixto, quc os pagãos le-

vavam ao supplício, disse-lhe o t'enetâvel PontÍfice :
oÀnimo, meu filho ! que não tardarás a seguir-me ! Entretanto, apressa-te para distribuir em esmola^s os thesouros
que te são confiados.,
b Três dias após cumpria-se esta preücção. () prefeito de
Roma mandou charnar o diácono Lourençu e quando o
teve em sua presença, disse-lhe: uÂsseguram-me que a tua
igreja é rica e possúe grande cópia de vasos de ouro e de
prata e outros thesouros consideráveis. Enrrega-me tudo
isto, que o imperador está precisando., Lourenço respon47. Que sabeis do martirio

de sã,o Cyrillo, menino

?

48. Quando e por

quem

foram ordenadas a 8." e a 9.'
perseguição

?

49. Quais são os dois princi-

pais mártyres da

de
e

Valeriano

perseguiçáo

?

50. Quem era são Lourenço

qual foi

martirio

a occasiã,o do

?
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tleu que estas riquezas não estaYâm mais cnr su& posse, e
iinha sido distribuido aos pobres'
tudo
-Si. V.rrao frustradas as suas espera'nças, o prefeito entra num &ccesso de cólera furiosa I manda aos verdugos
prender o santo diáeono e açoital-o-cruelmente com v&ra's
àe ferro I depois, quando o vê todo machucado, ordena
ci-a de u Lras grelhas postas sôbre braqrrc o d.ít"*
"*
sas ardentes.
Absorto em fervorosa oração, o santo mártyr não solta
a menor queixa ; parece insensível aos tormentos' No fim
de algum tempo, disse tranquillamente ao prefeito : uEstou bástante aisado dêste lac o ; vira-me do outro e come,
si quizeres., Expirou poueo tempo -depois, rezando pela
coniersão de Roma, já regada pelo sangue de tantos
mártyres.
SZ. No princípio, o impet'ador Aurel'iano mostrou-se benigno pará com os christãos; afinal, acabou por renovar
co-ntra-elles os sangrentos edÍctos dos seus predecessores'
Sua morte, que aconteceu oito mezes depois, fez cessar o

fogo da

perseguição...'

-__-

Outro heróico màrtyr. - O iucomparár'el joven do
qual vamos contar a história abreviada, chamava-se Aga1iito. Pcrtencia a uma das mais illustrcs famílias de Preiiesto, cidadeziuha chamada hoje Palestrina, c situada t
vinte e quatro milhas de Ronra.
Agapitó tinha apenas 15 annos e estudava em Roma
qruiaô rebentou á perseguição ordenada pelo imperador

Âureliano contra os christãos. Havia de ser uma das primeiras víctimas e tornar-se santo Agapito. Aureliano o

fez comparecer üante do seu tribunal. Os poucos annos-do
accusadã, sua belleza, a melodia de sua Yoz, o vigor, a firrtTeza e o bom senso de suas respostas não puderam aplaear a severidade do imPerador.
-- uobedeça ásminhas ordens e renunciea Jesus Chris51. Contei o martfrio de

I,ourengo,

rão |

I

54. Falai

da

perse5ui@o do

Áureliano.
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- crrBso uÉnro
to, lhe disse Aureliano I de outro modo, mando_o

tar com var&s.»
sem=empallidecer o nobre
-César, respondeu
agradeçoJhe
por me dar a honrâ de experimentar

açoi_

joven,

a meJ

ma pena, que meu Senhor e meu Deus.,
azorragues e correias guarneci-

3#'f; :lâ'T,'::i#f,T|,'"irff"t
a -conversáo de qúnhentos pagãos, que foram logo de_

gollados.

O imperador ordenou que Agapito fosse levad.o para
Prenesto,
sua cidade natal. O cruel representante de Aureliano exigiu que queimasse incenso diante da estátua de
Júpiter. IJm náo enérgico foi a resposta d.o joven christão.
oPonham-no
c, deixem-no qua_
tro- dias sem beber
juiz. Talvez a fo-

sêde façam
dêste joven exal-a
tado !,
Emquanto o levam parà à prisão, a multidão, amotinada
me- e

pelos sacerdotes pagâos, persegne-o ás pedradas e rasgelhe os membros com correntes de ferro.
Apparições celestes fortificaram o joven athleta na sua
horrÍvel prisão. Cinco dias mais tarde, foi tirado dalí para
comparecer de noyo perante o juiz.
logo ás ordens do imperador, disse-lhd o
-.Obedeça
magistrado
com v6z serrera, ou o ecúleo vai domar sua in-

solente obstinação.
Nem o Snr., nem o ecúleo poderão diminuir meu amor
- Jesus
por
Chiisto,, respondeu o joven herói.
- No mesmo instante, foi despido e deitado no terrível
instrumento de supplício. Os nós corredios àas cordas sempre promptas são enÍiados em um instante ao redor de
seus punhos e tornozelos e seus braços são extendidos com

violência acima da eabeça.
uPela úlúima vez, antes de continuar, disse o juiz
- raiva,
com
convido-o a obedecer aos edÍctos do imperaáor,
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nosso deus e serrhor, e sacrificar aos deuses, si qúzer esca-

par a mais cruéis tormentos.

Iecer.

»

A um signal do j
pida ás duãs rodas

uma volta rádo joven adoo e uma Palliiescente estalaram
dez súbita foram as únicas provas do seu atroz soffri-

mento.
uAh ! gritou o juiz, espero que chegará isto ; obedega
e logo lerá, a liberdade.
-. Oh ! Como é doce para mim estar extendido como
Jesus Christo na cruz.
Yenha aqú, algoz, e ponha brasas accesas por cima
da- cabeça dêste teimoso., Em breve, os cabellos do joven

mártyr crepitam e pegam fogo.
uNão me admiro que uma cabega que ha de ser co- no céu, seja queimada na terra, üz suavemente a
roada
vícüima.

abusando da minha bondade, exclama o juiz,
- Estápor
tanta constância. Açoitem este cabeçudo.»
irritado

Immediatamente, as varas rasgam os membros do intré-

pido joven ; seu corpo parece uma chaga immensa; o
ãhao está inundado de sangue ; a víctima cahe por cima

de uma lagôa rubra e fumegante ; mas sua voz não cessa
de abençoar o nome de Jesus Christo.
uAccendam fogo por baixo delle e afoguem-no na
!, berra o juiz ao paroxysmo do fugor.
fumaça
Agapito é logo suspenso pelos pés acima de um fogo de
Ienha- verde.

«E' visível que tua sabedoria é vã" e não é sinão fu- diz ironicamente o invencível athleta.
maça,
Matem este obstinado a poder de pancadas, vocifera

-
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o cruel representente do imperador, e üvrern-ne depressa
clêste inimigo dos nossos deuses !»
depois do outro,

b
d
d

correias armadas

suas entranhas
eryer por cima d

gas ; e como Agapito persevera em invocar o nome de
Jesus Christo, os verdugos batem-lhe na bôcca com golpes

redobrados e quebram-lhe os dentes aos sôcos. Entietãnto, o nome de Jesus Christo não cessa de sahir dos lábios
do generoso márt1'r.
Vencido e embriagado pela cólera, o juiz, nurn accesso
rlc raiva, cahe por traz no seu tribulal e expira blasphcrurando o Deus dos christãos ; rn)l rlos esclir,ães Ànastácio,

tocado pela graça, exelama qrre t-r l)eus dc Agapito é o
riuico vcrdacleiro Deus. Três rlias rnais tarde, -\nastáeio
cra tamJrém marty'rizaclo.
A estas notícias, furioso, o iruperarior. Aureliauo acóckr
de Roma para Prenesto e cita Agapito em juízo.
«Insolente joven, diz-lhe elle, tenha dó da sua moci- e posição, obedeça
dade
â meus eclíctos, saerifique aos

e conser\re a vida.
Conservar a vida quando

deuses

já tenho as portas do céu
para me receber ! responde o joven herói. E,
abertas
inútil, César, tentar-me por mais tempo. Minha resoluçáo
é inabalável. Desprezo as falsas divindades e não posso
amar e servir sinão a Jesus Christo, meu Senhor.
perco o tempo, bem o vejo, replicou o
- E' verdade,
imperador.
Pois bem ! Agapito será exposto ás feras !,
Conduziram Agapito para o amphitheatro destinado aos
combates das feras. Considerável multidão occupaya as
bancadas. O próprio Aureliano quiz assistir ao holrendo
espectáculo e regalar suas vistas com esta festa de úorte.
Agapito foi trazido para, o centro da arena.
Viu-se então um adolescente, um jovenzinho de apenas
quinze &nnos, coberto de gloriosas eicatrizes, de pé, sem
http://www.obrascatolicas.com
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O'prodÍgio ! os dois monstros rodeiam a úctima, soltam

rugidos terríveis, batem as ilhargas com suas caudas im-

pacientes;

mes

nem um nemou-

tro

consegue to-

cal-o. Agapito

parece como que

cercado por um
cÍrculo mágico
que as feras não

ousam

atr&vessar. Poucoepou-

co as garras das
feras abaixa,m-se
e contrahem-se

por um

mysterioso

vino

poder

e di-

; os dois

leÕes deitam-se

joven
mártyr, lambema,os pés do

no com brandura

Og dois leões afagam-no do

uma,-conversão geral
sentença

mil modm omÁveis,

e afagam-no de
mil modos a,má-

e mancla ao eserivão: uEsereva

:
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Condemnamos Agapito, por desprêzo pelos decretos

& morrer pela esPada.
imperiais,
estrada e perto de qual m&rco militar se de-Em'que
executar o juizo ? perguntou o algoz.
vcrá
a duas milhas fóra da cidade, accrescentou
- Execute-operto dos clois marcos que indicam a bifuro imperador,
cação do caminho.,

Chegando ao lugar do supplício, Agapito ergueu um momento as mãos e os olhos pâra o céu ; depois, inclinou-se'

de

274.
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Décima persegrrição, sol» I)iocleciano, no anno
- 53.
de
303.
O imperador Diocleciann Íoi o autor da décima

e última-perseguição, a mais longa e mais sangrenta de

todas.

0

54. Ma
po depois

pouco temDiocleciano

dividiuo

etítulode

augusto g-om o govêrno das províncias occidentais, em_
quanto elle mesmo goyernava o Oriente, fixando & sua residência em Nicomédia.

O

56. PrincipaiÉ noártyres.

53. Qual foi o autor da décima e última preseguiçáo ?

54. Que mudança introduziu
Diocleciano no governo do im-

pério

I

- Os mais illustreí már-

os

55. Como Maximiano tratou
christãos

?

56. Quais sáo os mais illus-

tres mdrtyres dessa época?

?
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santa Euldlia de Barcelona I santa
santa Engrd,cia,
nas Gállias, são
Beauvais ; são
ldados da legião

Thebana.

O SZ. Martlrio da legião Thebana.

Maximiano

acampava, com seu exército, na parte dos-Àlpes qrre-hoje
se chãma Valais. Como veiu a saber que naquelle lugar
havia grande número de christãos, to
exterminal-os por meio dos seus soldad
o exército recebeu ordem para tomar

que, de ordinário, se offereciam aos deuses do impérp.1
58. Os soldados da legiáo Thebana, que erâm todos chrise
tal ordem,
tãos, ho
:
ao mensage
não obe
o
ombater os i
uViemos
e não para nos manehar com o sangue de nossos irmãos e
renegar a Deus.,
Arrebatado de cólera, Maximiano mandou dizimar a legião; mas, em yez de intirnid
, esta bárlegião foi
de
Éuru'"*..ução encheu-os
cle
ordem
os
e
vez
sógunda
dizimada
sacriÍicar.

O bravo Maurl'cio era o chefe dêsses heróis ; então,

es-

creveu ao imperador : usenhor, somos os vossos soldados,
m&s somos também serYos de Deus. A vós devemo§ o serüço da guerra e a Deus devemos a innocência dos nossos
coÁtrrme.-. De vós recebemos o sôldo e Deus nos deu e nos

se deve a Deus, preferirnos decididamente
57. Em que oecasiã,o a legiÃo
Thebana sõffreu o marüffo ?

1

I

esta' Não te-

58. Contai o maúrfio da leg\ã.o Thebana.
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niais revolta da nossa parte ; os christãos sabem morrer,
mas não se revoltam. Temos arrnas, mas não nos defenderemos ; preJerimos morrer innocentes a ttitter calpados.u

Tã,o nobre e enérgioa linguagem serviu só para mais exas-

perar o tyranno; ordenou âo exército que cahisse sôbre os
soldados da legião e os passasse ao fio da espada. MaurÍeio
e os seus companheiros depuzeram as alrn&s e deixaram-se

X

matar sem resistência alguma ; não abriram a bôcca sinão
para exhortar-se mutuamente a morrer de modo digno e
generoso pelo nome de Jesus Christo.
annos depois
59. Criação de dois césares.
- Alguns
attender melhor
(292), qtJ,zeram Diocleciano e Maximiano
4, defesa das fronteiras do império, ameaçadas por toda a
pTrt. ; por isso, cada um tomou um sócio que recebeu o
título de césar e devia succeder-lhe no império. Dioclcciano escolheu seu gewo Gal,é,rio, e Maximiano elegeu o

bravo Cozrstâncio Chloro.
60. Galério alimentava contra o christianismo um ódio
tão profundo como o de Maximiano, e ambos redobraram
tle esforços para induzir Diocleciano a restabelecer os antigos edÍctos de proscripção. O velho imperador hesitou por
muito tempo, não porque gostassc da Iggeja, m&s porquc
julgava nova effusão de sangue inútil e até perigosa para
a tranquillidade do Estado. Acabou, todavia, por ceder e,
no dia 23 de fevereiro do anno de 303, assignou o fatal
edÍcto, que votava os christãos ao mais completo extermínio. il(
Declarava61. Noio decreto contra oe christãos.
se no edícto : uTodas as igrejas serão derrubadas e os livros
santos lançados ao fogo. Os chlistãos serão privados de
bens, honras e dignidades e condemnados sem poder reclamar contra pessôa alguma., Numa palavra, os chris-

e

59. Que fizeram Diocleciano

Maximiano p&ra assegurar
mais certonertc a defese da6
fronteiras do império

?

60. Como a perseguição veiu

e ser geral?

61. Que soafinh6 o edicto de

perseguigão do Dioclecirno
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tãos fora,m postos tóra da lei, sem apoio algum diante da

lei civil.

62ÁA era doe rnártyres.
começou logo : foi
- eAaluta
atroz. Só as Gállias, a Espanha
Grã Bretanha, que dependiam de Constâncio Chloro; foram geralrnente poupadas. E como o ferôz Daciano, que já antes tinha procurado
acabar com o christianismo, estava governando a Espanha, deixou-se levâr nã,o poucas vezes por sua aversão contra os fiéis e o seu espÍrito sanguinário, e causou novas úctimas mesmo naquelle paiz. Por todos os demais paizes, os
christãos foram perseguidos com o maior rigor e bem depressa as prisões ficaram cheias de fiéis e faltou lugar para
os verdadeiros criminosos. Vieram depois torturas horríveis : os juízes tinham ordem de empregar os supplÍcios
mais cruéis que pudessem imaginar. Roma e Nicomédia
viram-se inundadas do sangue christão ino Egypto, o Nilo

recebia üariamente milhares de víctimas. Na Phrigia,
uma cidade christã, foi cercada peles tropas e entregue ás

chammas com todos os habitantes. Muitos pontífices, centenas de bispos e um número incalculável de fiéis pereceu
nesta perseguição, justamente chamada B, era dos mÁrtyres.
63. Principais rnártyres.
Entre estas innumerá- citam-se
principalmente :
veis testemunhas da fé christã,
santa Líwia, em Syracusa de Sicília ; os papas são MarcelLino,sã,o Marcello I e santo Eusébio;sãoVicente, diácono da
igreja de Saragoça, e uma illustre virgem rom&n&, santa
Ignez. Em Saragoça, todos os christãos foram degollados
fóra das muralhas da cidade, no mesmo tempo que foi martyizado são Yicente. O número delles foi tão considerável
que sáo venerados hoje delaixo do título dos Innumerdueis

Mdrtyres de Saro4oça. S
64. Martfrio de'"'são Vicente.

Daciano
- O feroz
mandou prender Valério, bispo de Saragoça
com o diácono,
62. Que consequência teve a
promulgação dêste edícto ?
63. Quais são os principaie

mártyres desta grande
guigáo

perse-

?

64. Quem era sáo Vicente c
com quem foi preso?
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Vicenle; carregâdos de grilhões, ambos foram levados a
Valença onde, por muito tempo, tiveram que soJ{er o
mais rigoroso captiveiro. Sua constância e intrepidez venceram estas e outras prov&s. Por fim, Yalério foi condemnado ao destêrro ; mas Yicente estava destinado a passer
pelas maiores torturas que póde inventar a mais refinada

l

crueldade.

65. Primeiro, amarrâram-no sôbre o pôtro, onde lhe estenderam os membros com tamanha violência que lhe deslocaram os ossos. Depois, mandou Daciano que o açoitassem com va,ras e lhe rasgassem as costas e todo o corpo com
unhas de ferro. Os verdugos obedeceraú com furor e, em
breve, jorrrtrr o sangue do mártyr, sua carne foi dilacerada
e arrancada aos pedaços e descobriram-se suas entranhas
palpitantes. Comtudo, o heróico mártyr, radiante de gôzo
celestial, não proferiu uma só queixa.
66. Confuso, o tyranno recorreu aos meios de persuasão
e procurou ganhar o santo diácono com expressões de hypócrita ternura. ul,íngua de vÍbora, lhe respondeu o márt1'r, menos temo os tormentos que tuas pérfidas caúcias ;
descarrega sôbre o meu corpo todo o pêso do teu furor,
mostrar-te-ei que a fé do christão communica fôrça inven-

cÍvel., Ao ouvir isto, Daciano, fóra de si, manda que

o

amarrem sôbre umas grelhas guarnecidas de pontas agudas
e o colloquem dêste modo sôbre um fogo ardente. Neste
horrÍvel supplício, o santo diácono, tranquillo e sorridente,
elevou as vistas ao céu e uniu-se a Deus em fervorosa
oração.

67. Para o tyranno, já era questão de honra pôr fim a
tão brutal espectáculo. De novo, Vicente foi posto no cárcere onde o esperavam outros tormentos I mas ó prodígio

!

na noite seguinte, o calabouço encheu-se de celestial resplendor e o santo mártyr uniu a sua yoz á dos anjos que
65. Contai o seu martlírio.
66. Que fazia sáo {icente

emquanto

o suppliciavam?

I
I

67. Como
anjos

foi

consolado polor

?

I
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o consol&vam com üvinos cânticos. Testemunhando esta
maravilha, o carcereiro converteu-se no mesmo instante e
solicitou a greça, do baptismo. Quando Daciano o soube,
quasi que ficou louco de raiva ; porém, considerando que
atormentar de novo o preso só contribuiria para lhe augrnentar o esplendor do triumpho, mudou repentinamente de

Sáo Viceute usistido pelos anjos Ds prisõo.

tá"ctica. Fez collocar o santo em macia cama, rodeado de
médicos e remédios ; entretanto, só faltava ao herói christão ir receber. a corôa, I expirou, âpenas o depuzeram no
leito, como si a sua alma se negasse a morar por mais tem-

po em um corpo que só del'ia servir e glorificar a Jesus
Christo.

68. Como todas as precedentes, a perseguição de Diocleciano frustrou totalmente as esperanças dos pagãos : por
toda a parte os christãos mostraram-se dispostos a derra68. Teve a perseguição os resultados que os pagâ.os esperavam?
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triumpho.

I

foram

:

69. Quc énsino devemos üirar da história das perseguições?
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.8.".Mg.nes, autor do manicheismo, êrro que admitte a
existência de dois príncipios criadoreó e eternos : um bom;

o outro máu ;
4.. Sabéllio e outros,
sôas em Deus.

74. Como diminuiu

guiçáo de Diocleciano

73. Como acabou

?

que negavam a pluralidade de pes-

a perEe.

74. Contai a milagrosa victória de Conrtantino.

?
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Todo o erârcito preenciou o protllgio.

pa,lavras

: In hoc signo uirtces (por

este signal has de

vencer). Todo o exército prtsenciou o prodíqio'
Na noite seguinte, Constantino teve um sonho, durante
o qual Jesus Christo lhe appareceu e lhe ordenou que maÍrdaÂse fabric&r um estandarte segundo o modêlo da cruz
que lhe apparecêra e o fizesse carregar nos combates como

Apress-ou-se o imperador
em cümprir a ordem e deu o desenho do ld'baro'
F.lra o ldbaro um estandarte militar feito de comprida haste dourada com um travessão, em forma de cruz, donde
pendurava rico véu de púrpura. Na pa-rte de cima da cruz,
ãstava uma corôa enriquecida de pedras preciosas e, no
monograrnma de Christo ou letras
- D- meio da corôa, o

àtrugorr'ú contra os inimigos.

X- iticiais do seu nome.
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Desde então, cheio de confiança no soccôrro de céu, Cons-

tÍ
í'

tantino nâ,o hesitou em travar batalha. Vencido na ponte
MÍlüa, Maxêneio deitou a fugir e afogou-se no Tibre,
senhor de todo o Occidente (Bl2).+
o christianismo.-A partirdaqueF
antino a professar publicameni;;;;_
encimasse,
das legiões

.,,

.o,#f r*.:T?;J;:X':u$1':' #lt'.1'3

_e, collocada no mais alto do Capitólio, ürnun_
ciasse a todo o universo o triumpho de Jesus crucificado.
No amo seguinte, publicou o famoso edícto de Milão,
pelo qual os christãos obtinham o livre exercício do seu
culto, âssim como a restituição das igrejas e outros bens
de que tinham sido despojados. Immenlo foi o effeito dêste
edícto, cuja apparição foi saudada por universal grito de
1leq3a, que ressôou por todas as exiremidades do'ímpério

(313).

os males que fizeram os impera-

u de novoos exilados;devolveu
r lhes tinham sido confiseados;

zeloso pela majestade do culto divino, distribuiu seus the-

c enriqueceu-as eonr vasos preciosos c
r»agníficos paramentos.
Tratou com honra os rninistros da religiá«,r c conccdeulhes grandes privilégios
..Até então-perseguidos de modo especial, os summos potltífices attrahiram. a attengã,o dêste prÍncipe : deuJhãs o
palácio de Latrão e transfo: mou outrã palácio vizinho em
basÍlica, chamada Constantiniana : é hõje a igreja de Sao
sonros-_ás igrejas

João de Latrão.
Não era sem admiração que os christãos consideravam
as maravilhas do poder divino : a religião christã no thro_
no, o culto do verdadeiro Deus favorecido, os exilados chamados p, Vártria, as igrejas reconstruidas e pomposamente
decoradas, tudo os excitava paia novas acgoes àe g.agas.
75. Contai

o triumpho do cbristianiemo.
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Tantos favores inspiravam para o presente a mais pura
alegria e para o futuro a conÍiança mais suave.
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Tão nobre exemplo proYoc&ve numerosas conversões e
cada uma alegrava o piedoso impegador mais que a eonquista de uma provÍncia.
O zêlo de Constantino extendeu-se até fóra das fronteiras do império : enviou missionários a vários povos bárbaros para os exhortar a adorar o verdadeiro Deus e Jesus Christo seu Filho. *.
V 76. À igreja atrav6§ dos sêculos. - Livre emfim nos
a
'\seus movimentos, a Igreja vai dora em diante estender
sua influência e começar em favor da sociedade os prodígios de reforma que não cessotl de realizar até hoje para
bem dos indivíduos.
Muitos obstáculos terá que vencer para isso ; as heresias,
os escândalos, as violências dos poderes humanos, virão,
cada um por sua vez, oppôr-se á sua marcha e f.azer com
que a sua existência neste mundo seja uma luta contínua.
Para enfrentar tantos inimigos, a Igreja servir-se-á do
sacerdote, do padre, encarregado de ensinar a verdade,
inspirar a prática da virtude pela santidade da sua vida
e aeudir em soccôrro de todos os desamparados. Quando
a luta fôr mais encarniçada, a resistência mais penosa e
diffícil, as necessidades mais instantes, Deus tirará dos
seus infinitos thesouros de amor, auxiliares de eüte e vêrse-áo então apparecer grandes doutores, santos illustres e
heróicas ordens religiosas.

Assim, confortada pelo soccôrro divino,

a Igreja atra-

vessará os séculos, sempre perseguida e sempre triumphante, nunca cessando de affirmar os dogmas do seu inabalável
ê immutável Credo, combater o êrro, flagellar o vÍcio, mes-

mo coberto de púrpura, fomentar e desenvolver a verda76. Que uso fez a Igreja da sua victória e como cumpriu a sua
missão entre os homens ?
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numa palevra, sempre fiel

á

sublime

missão que recebeu de Jesus Christo, empregará constantemente todos os meios para santificar os homens e conduzil-os ao seu immortal e glorioso destino.

rr*u, eterna?-.,
,:T":':T-n.
Sena.do rornano?
Gentios?
Cata-4. Connlko
-5.
geral?
Morwgramma,-6.
de Chris-7.
-8.
9. Definir as palavras segúntes : diocese, paróchia, concflio,

B. eue se entende

Guarda pretoriann?
atrtbos de Roma?
to ?

- metrópole, apologia, carcereiro, theatro, decapitar, abdicar,
tição,
Iábaro, mina.
Que é a Igreja?- 11. O papa ? - 12. Um
- 10.
paral;itico?-13.
Em que enno se fundou a Igreja?-14.'São
Peüo ge estabeleceu em A-ntiochia ? 15. Em P"oma ? 16. Em
que anDo Tito sitiou Jerusalém?

Sáo Pedro

- Os Judeus foram -dispersos?
17.

e são Paulo forammartyrizados?-lg.Àppare

-18.
ceu o edícto de Miláo ?
gerais?

40. Aconteceram as dez persegüções

ExERCÍcro

45.

2. A ilha de Chypre ? 3. Athenas?-4. Corintho?-5. A -ilha de Pathmos?-6. O-Valais?7. O Tibre?-8. O valle de Josaphát?-9. Saragoça?-10.
Marselha ?
11. Autun ?
13. Quais sáo os prinL2. Lyão?
cipais factos- da história da- Igreja desde -o Pentecostes até a conversáo de Constantino?
Contai a descida do EspÍrito Santo
-35.14.
sôbre os Apóstolos.
Contai a cura do paraÍltico na porte do
templo.
16. Maú1 rio de santo Estêváo.
17. Conversáo de
que occasiáo se redigiu-o Credo?
Sáo Paulo.
- 18. Em
3. Onde

se acha Damasco ?

EXERCÍCIO 46.
3. Resumi os trabalhos apostóIicos de sáo Pedro. 2. De são
- apóstolos?
Paulo?-3. Que paizes foram evangelizados pelos
sabeis
Maria?
a rüna
dos
últimos
de
5.
Contai
annos
Que
-4.
- são os principais
de Jerusalém e a dispersáo dos Judeus.
6. Quais
factos da perseguiçáo de Nero ? 7. -de Marco Àuélio ? 8. de
Martfrio da legiã,o- ThebaValeriano?-9. de Diocleciano?-30.
na.-31. Victória e conversão de Constantino?
Quesabeis

-12. De
a propósito de Tertulliano?-13, de Orígenes?-l4.
der Agrippa?-15. de Pascal?
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CÀPITULO XXXYIII
Ordens religiosas.

i

1. Origern da vida religiosa.
Nosso Senhor
- Foi
mesmo que assentou os aliceres da vida
religiosa por estas
palavras do Evangelho : uSi quizerdes ser perfeito, vendei
tudo quanto possuis, dai o preço aos pobres e segui-me.»
DahÍ sahiu esta raça de christãos que abandonam as riquezàs e o mundo, sanctiÍicam-se na oração e na penitência
e tendem á perfeição pela prática dos conselhos evangélicos.

' O judaismo já tivera alguns solitários : Elias e os prophetas aperfeiçoavam-se no monte Carmelo ; o christianismo gerou legioes de religiosos mais perfeitos.
O pai da vida eremítica parece ter sido sõn Paulo :
no deserto da Thebaida, levava vida angélica e ignorada
do mundo, quando um joven Eg;Ípcio, de nome Antdn,
filho de rico negociante de Alexandria, foi levado âo mesmo deserto por inspiragáo divina.
AlÍ, Deus permittiu que encontrasse são Paulo, primeiro
eremita. Conversaram muito tempo acêrca das cousas
celestes, tomaram juntos a, perca refeição que a Providência, desde longos arlnos, enviava a Paulo, por um corvo,
fiel a entregar ao solitário, cada manhã, um boccado de
pão; beberam da água da fonte. e, depois, o velho solit6-_
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rio revelou a Antão que, em breve, deixaria esta vida, rogando-lhe que fosse a Alexandria buscar a cape de santo
Athanásio, na qual desejava ser sepultado.
Antão obedeceu. Na volta, achou o venerando ancião,
morto, na attitude da oração ; amortalhou-o piedosamente;
dois leões, vindos do deserto, cavarâm largo fôsso, no qual
foi depositado o corpo do santo eremita.
Antão regressou para sua própria solidão. Occupava-se
da salvação da alma; para domar o corpo, exercitava-se nas '
obras de penitência ; dormia sôbre uma esteira, muitas
vezes no chão duro ; comia apenas uma vez por dia, depois do sol posto, e somente pão com sal
água ; vestia um cilício e um manto de
Por sttas virtudes, mereceu de Deus o d
curou numerosos doentes e recebeu muitos discípulos, para

foi obrigado a eonstruir mosteiros.
Estes discípulos, por sua vez, fundaram outros mosteiros,
primeiro na Thebaida, depois no Orie.nte e afinal no Oceidente.
Por exemplo, são Pacômio propagou a vida eremítica nas
margens do Nilo, santo Hilarião no deserto de Gaza e até
os quais

na Siria e na Palestina.
Mais tarde, estes mosteiros adoptaram â regra de são
Basílio o Magno, fundador cle importantes casas religiosas
la Asia Menor.
solitários tratavam tlc
2, Vida dos solitários.
- Os
prática da pobreza, da easrealizar a perfeição christã pela
tidacle c da obediência. Para isso, usavam de quatro meios
principais : a solidão, o trabalho manual, o jejum e a oração.
Seu regime austero parecia prolongar-lhe a existêneia e
fortificar a saúde ; quasi todos estes piedosos solitários chegaram á extrema velhiee e raras vezes soffriam das doenças communs aos outros homens.
Estes monges e solitários antigos prestaram incalculáveis serviços á sociedade : 1.o pela sua oração contínua e
zua santidade, attrahiram innúmeras bênçãos eôbre o

mundo;
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2.o seu exemplo conveúeu os bárbaros e muitos christãos viciados;
3.o nas invasões dos bárbaros, salvaram a Europa do
desá,nimo e de completa ruina.
4.o deram vigoroso impulso á cultura do solo, limparam
florestas, seccaram pântanos, fundaram aldeias e cidades
onde florescia a virtude;
5.o conservar&m os thesouros da sciência antiga e criaram escolas onde ensinavam ao povo grande número de
nogões úteis.
\i

" CAPÍTTILO XXXIX
Grandes heresias.

Ambiciolo, quo tem
pre
ardento (do poder, glória, riqueza).-Augúrio,
ten desejo
guóstico, agoiro.-Âuguror, adivinhos, agoireiros; sacerdotes romanos que tirade ueeme eubsvam presÁgios do vôo e do canto das aves.
por hmilhação, desconeidoração ou
Doepoito, rentimento caueado -Conlubstucia!,
tânoia.
pequeno- revés.
Diesimulação, acto de dieeimular ; acto de occultu, de enco
- mentira artificioea, ardil, lôgro, enrêdo.-Exllio, erpatriação
brir.-Embuste,
Hyp6crita, o que affecta qualidade ou retrtivoluntária ou forçada ; detêno.
Iagado, envisdo do
mentos bong que realmente não -tem ; impostor, íingido.
- ter poder eobrenapapa, encanegado do o representar.
Mágico, que pretende
VOClnUf,ÁnfO.

ambição; que

Âdopto, sect6rio, partidário.

gracejo; ceneura, üto picante.tural; nigromante.-Motejo, zombaria,
Nicéia (hoje fgnilc), antiga cidede da Âsia Menor, onde ee effectuou o primeiro
concílio geral.
Predicado, propriedade ou attributo caracteríBtico de uma cou- qualidade. Retr.ctarr retirar (o que se disse) ; dar como não
sa i dom, dote,
dito.
Santa Sé ou Sé oposlólica,
autoridade pontiÍical.
Sêde, aesento, cadeira; lugar
onde reside um tribuna!, um govêrno, ma administração,
um bispado.
Sonqtôiro, ot autroteíÍo, que procede com maoha, pela calada ; matreiro.
-'fomu a peito, empenhar+e, fazer diligência, empregar muitos esforgos.
-

1. Cinco grândes heresias perturbaram e paz da, Igreja
durante o IV' e o V' século : à ariani$no, o nxe,cedonianisrno, o nestorianismo, o zutychianism,o e o peloqiani$no.
2. Arianismo.
O arianis?flo tomou o nome do seu fundador, Ário, padre- de Alexandría.
3. Não podendo obter a séde patriarcal de Alexandúa,
este ambicioso sentiu tal despeito que se elevou contra a
fé da Igreja, negou publicamente a divindade do Verbo e,

l.

Quais são as grandes here-

siaa doe primeiroa séculos da

Igrcjr

?

2. Donde vem

o

nome

de

8. Que
Ébeú de hereje
-

de

arianismo

?

Ário ?
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por hábil dissimulação, conseguiu attrahir numerosos partidários, que se ehamaram arianos.

4. Concilio de Nicéia, no anno de325.-Informado
dos progressos que fazia a doutrina de Ário e da perturbação que suscitava, o imperador Constantino promoveu
a reunião de um concílio geral destinado a combater o progresso desta heresia. Trezentos e dezoito bispos, que vieram de todas as partes do império, reuniram-se em Nicéia,
sob a presidência dos legados da Santa Sé.
Até hoje, contam-se dezenove concílios gerais ; o primeiro foi o de Niuia, e o último o do Vaticano (1870).
A assembléia examinou a doutrina de Ário e condemnou& como opposta á crença constante e universal da Igreja ;
redigiu, depois, uma profissão de fé na qual, baseando-se
sôbre a Escriptura sagrada e a tradição, definiu que o Verbo é verdadeiro Deus, consubstancial ao Padre, possúndo
em conunum com elle, a mesma, natureza divina e as mes-

mas perfeições.
5. Conhecida sob o nome de

sl1mbolo de Nicéia, esta profissão não é sinão o desenvolvimento do simbolo dos após-

tolos; é o Credo que a, Igreja canta durante a santa

missa.

Recusando retractâr-se, Ário e seus sectários mais ardorosos foram exilados; mâs logo recorreram á astúcia.
Fingindo admittir a fé cle Nicéia, conseguiram do irnperador que os desterrados voltassem e foram bastante hábeis

para inspirar a Constantino receios de santo Athanásio e
obter que o santo fosse banido para as Gállias.
Uma vez livres daquelle que julgavam seu mais temível

adversário, os arianos esforçaram-se por restabeleeer Ário

em Alexandria. Mas o heresiarca foi ferido pela mão de
Deus no momento em que seus adeptos lhe preparavam
solemne triumpho em Constantinopla (336).
4. Falai a respeito do concÍ-

lio

geral

de Nicéin,.

|

I

5. Que sabeis da profissão de
fó redigida no concÍIio de Nicéia.
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Este fim trágico desilludiu Constantino, que fez voltar
santo Athanásio do exílio e de noyo protegeu a verdadeira
Íé.

Mas seu filho Constâncio deixou-se influenciar pelos
sectários, que favoreceu de mil modos quando foi senhor
do império.
Apesar de seus embustes e de todo o favor imperial, os
arianos não puderam alterar a fé cathólica.
6. Persegrrições de Juliano o Àpóstata.
Ao impe- o Apósrador Constâncio succedeu Juliano, cognominado
úoÍo, porque

foi baptizado e criado na fé cathólica,

que

,abandonou ao subir ao throno.
Exornado de brilhantes predicados, recebeu infelizmente
uma educação completamente pagã ; em Athenas, seus
mestres tinham sido philósophos ímpios.
Dois de seus condiscípulos, que vieram a ser dois grandes Áantos mais tarde, sáo Gregório Nazianzeno e são Basílio de Cesaréia, adivinharam no estudante de Athenas o
futuro perseguidor da fé; diziam um ao outro, falando de
Juliano ; «Que vÍbora o império acalenta em seu seio !,

Mal tomou assento no throno dos césares, Juliano abjurou publicamente a fé christã e só teve em mira destruir o
ehristianismo e sôbre as ruinas delle reerguer o paganismo I
perseguição sangrenta, mas a pouco e
pouco, sorrateira e. hypocritamente.
Começou despojando a Igreja de todos os privilégios e
dádivas que lhe concedera Constantino; tirou os templos

e isto, não pela

aos christáos e fechou as escolas.
Tomou a peito corromper a juventude com um& edueação inteiramente pagã e escolheu para mestres das escolas
públicas os inimigos do christianismo.
Arredou os christãos dos empregos públicos, obrigou os
soldados a sacrificar aos ídolos e encheu de favores os
pagãos e apóstatas.
Nesta perseguição nov&, os motejos e o riso eram aünas

á moda.

t
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Juliano tratou de obter um& resurreiçáo do culto pagão;
elle próprio, fazendo de pontífice, presidia ceremônias em
que Laüa mágicos c augírres; estimulava seus sacerdotes e
sacerdotizas pâra, que imitassem os bispos, os padres, as
virgens christás nas obras de zêlo e caridade.
Afim de dar um desmentido aos livros santos, emprehendeu a reconstrucção do templo de Jerusalém, nos mesmos alicerces, ás expensas do thesouro nacional. Os operários iniciaram os trabalhos e foram cavando fundações

novas; mas viram-se obrigados â pa,rar diante de chammas
que sahiam da terra.
Em 363, Juliano partiu para uma, expedição contra os
Persas ; no combate foi ferido mortalmente por uma flecha ;
arrancando o ferro e recolhendo o sângue que jorrava,
arremessou-o contra o céu, soltaudo esta blasphêmia :
nTu me venceste, Galileu !,
De facto, o Deus dos christãos outra vez sahia vence-

dor. Joviano, o novo imperador, deu a paz á" Igreia. )
YoCABLI,(RIo.

-

A.ê..i-o, -,i**

na ontrada do Bósphoro.-Qeq6q$61
Deeabar. abairsr a aba de; de
cidade dá Âsia Menor, sôbre o M

Tremondo
eiva 6 vontade hmaua.
ercessivo; que infuude reepeito.

7. Macedonianismo.

O macedonianismo teve por

chefe Ma,c,edôn'io, pahiarca de Constantinopla

divindade do Espírito Santo

e

;

negava-e

sua consubstancialidade

comoPadreeoFilho.

7. Quem foi o chefe do macedonianismo?
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A primeira ygz qye Nestório .se atreveu a pregar publicamente suas blasphêmias, os fiéis, horrorizados, .uLir"m

oa

-

tgreJa.

12. Nestório recusou aceitar a decisâo áo concÍlio por
;
8. Quem condemnou es,B

heresia

?

9. Que sabeis do nestorianis-

mo?

_.30. Que ssbeis do concÍlio de

E'pheso

?

E.g.-o.u.-ro
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qanl q€rrvr, Ir
er& um monge bretão, chamacto rengrc "
13. Que sabeis do eutYchianismo

?

34. Náo se tentou converter

Eutfchio

?

35. Descrevei o
Cbalcedônia.

'

36. Que sabeis

nismo

?
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ados para deOs peiagianos

nega,vam
da

.

a necessidade

graça

17. Este êrro foi victoriosamenüe refutado pelo grande
santo Agosl,inào,-bispo de llippona, e condõmnado por
vários concílios. O papa Inaocêncio f confirmou e renovou
a sentença que pronunciaram estas assembléias contra o
pelagianismo. Foi então que santo Agostinho proferiu a
palavra, tantas vezes repetida depois : Falnu homa, terminol,a estd a &usa.,,'
18

I3S'

i:;

17. Por quem foi o pelagianis-

mo combatido e condemnado ?
38. Alteraram estas heresias

a pureza da fé?
19. Quem defendeu a verdade cathólico noe princiroa afi

culos da Igreja ?
40. Como se dividem os Pa-

dres da Igreja ?
_ 2J. Quais sáo os principais
-

Padres

da Igreja grega?
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nhece como Padres PrineiPais :
inveneível do arianismo ; santo

22.
santo

de l\{ilâo, e santo Agostinho,

o maior gônio talvez que honrou a lgreja ; emfim, o s&cerdote sáo Jerôngmo, que executou trabalhos immcnsos para

os livros sagrados.
explicar
'Estes
Padres, quer gregos quer latinos, chamam-se também doutores da lgreja.
23. Qrreda do irnpério romano. - Depois de ter sido
dominaàora de toda§ âs nações, Roma foi escolhida por

ero

qYe
gnlo,
puri

e realide RôPaga-

nismo.
inimigos acér: Seus imperadores tinham-se proclamado
rimos do nome christáo e haviam ordenado contra os fiéis

O desabar de Roma

a

s

Pouco

s bár-

po,r*, no século V, P

baros do Norte. De

403

Penesigodos ou Godos do
exéreito de 200.000
Ostrogodos ou Godos

22, Quais eâo o€ msie notéveb Padr6 lâtiooo ?
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de..{,este,_ Burgundos. Suas tropas

foram desberatadas pot
Stilicon (406).
Alarico oarecia entender a missão providencial que de_
.
via cumprir : uDeus impelle-me pa.a á frente, dizia'ele f é
preciso que eu tome Roma.»
Tomou-a, com effeito (410), e tudo destruiu a ferro e
fogo; poupou apenas os christãos refugiados nas igre_
JAS.

.. Emfim, Odoacro, rei dos Hérulos, tornou-se dono da Itá_
l:a, depoz o último impcrador, Augústulo, poz têrmo ao
império do Occidente ó fundou o ieino d.a'Itá,lia (426t.-

'

I.

-

CAPÍTUIJO xL
Idade méüa.
Conversão dos bárbaros.
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1. Acção da lgreja eôbre'oe bárlraroe. - Si os bárbaros que derrubaram o império rom&no tivessem sido
entregues a si

próprios,

tempo teriam apa-

izrnente a Igreja'os
gadoãe todo o facho d
ogresso.
açólheu e converteu á
Os Francos foram os primeiíos a aceitar o baptisnÍo e'
praticar o christianismo ; por este motivo, a França mereõeu o tÍtulo de filha primogênita da lgreja.
2. Conversão de Clodoveu e dos Francos. ._ Clodo.

veu ou
quistar
tio das

concen-

anta

Clotilde, sobrinha do rei dos Burgundos. A virtuosa espô
sa deba[de tentou converter o marido bárbaro e pagão. Os
Allemães invadiram os territórios dos Francos I Clodoveu
íoi ao seu encontro e travou batalha em Tolbiac I serrs soldados iam retrocedendo, quando o rei franco ergue as mãos
ao céu e exclama : uDeus de Clotilde, si me déres a victória, serás meu único Deus !» Logo os Francos recuperem
ânimo e desbaratam o inimigo (496).

t.-
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fshrnismo.

significa verdadeiro

da a uma doutrina,

de estrada, que atanome dado aos mus-

rr. 1. Mahomet. dia de Ismael, filho

Mahomet fundou o islamismo; descende Abrahão. Nasceu na Mecca, cidade
da Arábia, acêrca do anno de 570 da nossa era, e teve um

pai, pagão e uma mãe judÍa.
Orphao desde a mais tenra idade, foi educado por um tio
e chegou a ser successivamente conductor de caravana,
negociante e soldado. Quando teve uns quarenta annos
começou a declarar-se propheta e a dizer que erâ enviado
de Deus para fundar uma religião destinada a substituir
todas as outras. Perseguido por seus concidadãos, que estavam muito ao par dos seus vÍcios e não davam fé na sua
pretensa missão, fugiu para Medina, onde já tinha angariado numeroso partido de sectários.
2. Com esta fuga, que occorreu no &nno de 622 depois do
nascimento de Jesus Christo, começa, a era dos MÀhometanos. Geralmente tem o nome de hegira (!uga).

. 3. O Corão.

A doutrina de Mahomet está no livro

'ôhamado Corãa. -Não é sinão monstruose mescla de judaismo, christianismo e paganismo. A unidade de Deus, a fé

l. Contai a üda de Mahomet
até a fuga para Medina.
2. Que eousa torna notável

I

I
I

aquella fuga

3.

?

Que sabeie da doutrina de

Mohomet

?
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na Providência levada até o fatalismo, a immortalidade da
alma, o juízo final, um paraiso completamente sensual :
tais são os principais dogmas que ensina. - Entre os preceitos notáveis que impõe aos seus sectários, nota-se a
o
abstenção de carne de porco e de
or
jejnm durante um mez, a, esmola,

A
dia, eurfim, a romaria para a Mec
guerra contra os infiéis, isto é, contra todos os que não
são mussulmanos, é considerada cousa santa.
4. Quanto ás virtudes interiores, como o amor de Deus
e do prôximo, a mortificação dos sentidos, a humildade,
etc., náo se faz menção dellas no Corão.y
5. Progressos do islarnismo.
- Uma Vez entrado na
earreira ónde o arrastavam o enthusiasmo e a ambição,
Mahomet não parou mais. Para criar prosélytos, todos os
meios lhe foram bons : o embuste, os falsos milagres, a
crueldade, a violência das armas. Na frente de um bando
de soldados foragidos e de salteadores resolutos, comegou
as caravanas ; apoderou-se depois da

impôr a sua religião a toda a Arábia'
nvadir a Sfria, quando morreu em

Medina (632).
6. Fiéis á divisa do seu falso propheha: Crê ou, nxone'
os califas, successores de Mahomet, continuaram a, espalhar por meio das arrnas, a religião de que se constituiam os apóstolos.
Note-se a grande differença entre este modo do converter os homens e o de Jesus Christo e seus discípulos I estes

4. Que diz o Coráo a

ProPó-

eito das virtudes interiores que
sã,o

a alma, da reügião

?

5. Por que meios Mahomet

estabeleceu a sua religiáo?
6. Contai os progressos do is'
Iamismo alús I morte de Mahomet.
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dental, a Pérsia,
Árrica,
"^r.*:::
por toda a parte, "males irreparáveis ao christianismo.
No comêço do oitavo século, atravessaram o estreito de
Gibraltar, auxiliados pela trahição dos filhos de Witiza ;

numa só batalha, em Guadalete, conquistaram quasi toda

a Espanha. Os christãos que não quizeram submetter-se ao

jugo sarraceno, refugiaram-se nas montanhas das Astúrias e nos Pyreneus, e começaram terrível luta que devia
durar oito séculos, até que se libertassem dos invasores.
Enthusiasmados por suas victórias, os mahometanos
atravessaram os Pyreneus e penetraram até o centro da
França, onde encontrarâm Carlos Martello, valente chefe
dos Francos, que os esmagou na famosa batalha de Poitiers (732).
7. Âpreciaçõo sôbre o islarnisrno.
LTma experiên-

cia de treze séculos demonstra que a corrupção
dos costuines, o aviltamento da mulher, a escravidão, a ignorância
mais completa, o despotismo dos tyrannos, a servidão dos
povos, a despovoação das mais bellas regiões do universo,
têm sido, além de outros males, os frutos envenenados que
o islamismo produz e continúa a produzir por toda a parte
onde predomina.
III.

-

O Occidente.

7. Serviu o islamismo para a civilização e a felicidade

http://www.obrascatolicas.com

dos povos ?

296

EISTóBIÁ

SAOEADA

1. Carlos Magno.
lação de lret

CURSO ItÍÉDIO

Aos poucos a Igreja teve a conso-

- de todos os povos do norte
a ó.rrersáo

da

palma do martyrio e Deus glorificou seu successor por nu-

s Magno ao throno da França foi
para a Igreja. Este immortal imPe-

Providência: grande Pelo engenho,
nos moldes da unidade
pela
santidade'vazol),
grande
fé e a
política e religiosa, as nações apenas formadas da nova
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cujos fructos gozaram seus contemporâneos e cujo benefício os séeulos seguintes haviam de guardar.
Suas conquistas pelas &[nas foram outros tantos triumphos para a fé christâ. Assim atacou os Saxões muito mais
es as luzes do Evangelbo do que para os sub-

poder ; derrubouJhes os ídolos, e, após ingen-

teve o consôlo de ver o seu chefe, Witikind,
ismo.

Combateu os Arabes da Espanha, que rechaçou além

do Ebro.

os máus tratos dos
copo.cíJico imperol,or

tal de 800, foi

Sâo Cyrillo e são l\{éthodo evangelizaram a l\Iorávia e
a Bohêmia, onde alcançaram êxito portentoso.
Os Polacos e os Russos pediram também missionários
á côrte de Constantinopla e aceitaram o christianismo.
.
Antes do ponti-

desordens
tinham-se

cia das invasôes dos
_ Os imperadores da Allemanha pretendiam ter o direito
de nomear os pâpas ; logo, a .a.rta Sé não tinha mais a
cia. Conferiam os bispados e outras digni_
icas a seu capricho, geralmente a sortezâ,os

Em seguida a tai
honravam o sanctu
dos das virtudes pr
se de ministros indignos.

eseândalos des_
eram desproü_
do e cercavam-
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Para sanar tantos abusos, a Proüdência eseolheu o pa,pe
são Gregório VlI. Nasceu na Toscana, de um pobre carpinteiro, chamado Hildebrando, e cedo consagrou-se a
Deus num mosteiro.
298

Por seus conselhos, o papa Leão

IX,

nomeado pelo impe-

de-

IX
II,
, a nomeaçÃo dos PaPas Perten-

Roma ; de modo que a santa Sé
lamações dos Romanos o saudapezar de toda a sua resistência
(1073).

'

ReÁolvido a destruir todos os abusos, são Gregório começou por reformar o clero. Encontrou vivíssima resistênciai na-Allemanha sobretudo ; mas sua calma e intrepidez
lhe submetteram todos o§ seus inimigos.
Em seguida, procurou retirar aos príncipes o direito de
investid.uia, pelô qual dispunham a seu capricho das dignidades ecclesiásticas.
Usou de certa condescendência com os mais poderosos,

sobretudo com

o

supplicando-o que
affligiam a Igreja

lV. Escreveu-lhe
s calamidades que
Henrique respon-

de
en
AS

perador a seu tribunal para justiíicar-se de numerosas e
grur". accusações I em lugar de responder, Henrique reuãi, r.rrrr eoncilíábulo no quãl teve a ousadia de pronunciar
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Greg6rio VII foi afinal restituido á liberdade pelo ehefe
dos Normandos de Sicília, Roberto Guiscardo, que o recolheu nos seus Estados, em Salerno ; alí o papa morreu
dizendo : uAmei a justiça e odiei a iniquidade ; por isso estou morrendo no esílio.» (1095).
| 3. Cruzadas. - Cruzadas são expedições a um temvpo religiosas e militares
emprehendidas pelos christãos do
Occidente para ârrancar á dominação mussulmana os lugares sanctificados pela vida e a morte de Nosso Senhor
Jesus Christo. Formam a idade heróica da christandade e
particularmente da França.
Logo nos primeiros tempos do islamismo, debaixo do
califa Omar, segundo successor de Mahomet, Jerusalém,
arrebatada a Heráclio, cahiu em poder dos infiéis. Omar fez
derrubar a crtz na cidade santa e prohibiu qualquer manifestação pública do culto christão; seus successores foram
muito mais intolerantes ainda e os câthólicos ficaram expostos aos mais cruéis ultrajes.
Yários papas illustres communicaram estes factos dolorosos á christandade, desvendaram aos olhos do Occidente
o perigo que a,meaçâva solapar a mesma Europa e incitaram os príncipes a suspender as rixas pessoais para unirem
«:s esforços contra os infiéis. A conquista da Palestina foi
apresentada como guerra santa. A Europa em pêso, afinal,
ergueu-se. Os guerreiros que emprehenderam estas campanhas famosas, collocaram no peito um& cruz de panno
vermelho : dahÍ o seu nome de cruzados.
Contam-se oito cruzadas.
A primeira foi a mais importante ; pregada pelo papa
Urbano II e por Pedro o Eremita, foi cheliada por Godofredo de Bulhão e reuniu 600.000 homens de armas; o
exército christão passou á Asia Nfenor, tomou Nicéia,
bateu os Turcos em Doryléia, apoderou-se de Antiochia e
entrou em Jerusal(m, após quarenta dias de cêrco, a l5

de julho de 1099.
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Godofredo foi aeclamado rei de Jerusalém, mas não quiz
levar sinâo o tÍtulo de ndetensor e barõ,o do santo sepuluo.o
Como o sultão Nuradino ameaçasse retomar Jerusalém,
sâo Bernardo pregou uma 2.' cruzada. O rei da França,

Luiz VII, e o imperador da Allemanha, Conrado III,
partiram para e terra Santa; a diseórdia não lhes deixou
unir as fôrças. Conrado chegou primeiro, foi atraiçoado
pelos Gregos e desbaratado nos desfiladeiros do Tauro I
os destroços do seu exército íoram ajuntados por Luiz VII,
que procurou debalde tomar Damasco e regressou para
a Europa, depois de visitar os lugares santos. As outras
cruzadas'nâo Íoram muito felizes no ponto de vista militar.
Emprebendida pelos reis da França e da Inglaterra e o
imperador da Allemanha, a terceira não teve outro resultado sinâo a tomada de Sao João de Acre.
Dirigida pelos Venezianos, a quarta dermbou o império
de Constantinopla onde fundou um império latino, que
durou apenas meio século.
A quinta foi chefiada pelo rei da Hungria e a sexta pelo
imperador da Allemanha ; náo alliviaram a extrema miséria dos christãos do Oriente.
Às duas últimas foram conduzidas por sâo Luiz, rei da
França. Na sétima, o santo rei atacou o Eg5rpto, tomou
Damietta e foi derrotado e preso em I\{ansuráh.
Na oitava, sâ,o Luiz investiu Túnis, onde morreu da pestel
seu filho regressou pra a França depois de assignar uma
trégua com o rei de Túnis.
As cruzadas tiveram excellentes consequências : preveniram para muitos séculos nllmerosas e poderosas invasôes
mahometanas, enfraqueceram o poder Íeudal, desenvolveram e ennobreceram a ordem da eavallaria, fomentaram
o commércio, a indústria, a navegaçâo, &s sciências
e as artes.
J a. O.a.rrs religioeas. - Para satisfazer a todas as
precisôes da sociedade, a Igreja produziu novas ordeus.religiosâs.
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Algumas eram lugares de refúgio onde se abrigaram, no
silêneio, os que tencionavam fugir os perigos do mundo e

sanctificar-se. Tais foram os Carturos, fundados por
são Bruno, em 1084.
Outros religiosos dedieavam-se ao allívio do próximo.
Os Hospitaleiros de Marselha cuidavam dos doentes ; os
Trinitdrios libertavam os christãos captivos dos infiéis ; os
Premonstratenses, filhos de são Norberto, iam pregando o
reino de Jesus Christo ; os Celestinos, os Agostinhos, por
seus exemplos, ensinavam o desapêgo dos bens da terra.
As casas religiosas eram asylos onde se acolhiam sempre
os extrangeiros e os inJelizes ; somente a abbadia de Cluny
soccorria mais de 17.000 pobres ao mesmo tempo'
I\Ias as duas ordens mais notórias foram as de são Domingos e de sâo Franeisco de Assís. Num sonho, o papa
Innoeêncio III viu a basílica de Latrão, cathedral de todas
as igrejas, prestes a cahir, quando o braço de Deus a sustentou por duas columnas ; estas duas columnas foram
são Francisco, filho de um negociante italiano de Assís,
e são Domingos, humilde sacerdote da Espanha.
São Francisco e seus tra'des menores dirigiam-se de prefe-

rêneia ao povo e apagavam qualquer ódio nos corâções,
abrasando-os com o fogo do amor divino. Quarenta e cinco annos após a sua fundaçáo, os Franeiscanos já conta-

vam 8.000 conventos e 200.000 religiosos, espalhados em
todo o mundo. Déram,á Igreja 29 santos, 56 bemaventurados, 5 papas e numerosos cardiais, bispos e doutores.

São Domingos e seus frades pregadores adoptaram a
missão de orar e pregar; por toda a parte espalharam o
fulgor da sciência e santidade. Déram á Igreja 14 santos,
286 bemaventurados, 209 rnártyres, 4 papas e uumerosÍssimos cardiais, bispos, doutores, pregadores e escriptores
illustres.
No século XII, brilharam, com resplendor nunca visto,
as sciêneias que têm a primazia sôbre as outras : a philosophia e a theologia, distinguindo-se de modo especial santo
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Thomaz de Aqúno, dominicano, e sã,o Boaventura, francrscano.

Santo Thomaz de Aquino, cognominado dputor an4élico,
nasceu no reino de Nápoles, para 1226, e veiu estudar em
Paris, onde Ieccionou com incomparável brilhantismo. Sua
Summa phi,losóphica e sua §zi,zma theológica sâo dois livros. immoredouros, fructos .de um gênio em que se har-

monizam a, puteza, a sciência e o amor divino : trabalho
ingente, do qual o próprio Jesus Christo deu e seguinte
juízo : uMuito bem escreveste sôbi"e minha pessôa, Thomáz; que recompensa desejas?
Senhor, respondeu o
doutor angélico, nenhuma outra,- sinão Vós mesmo !,
São Boauentura foi chamado o doutor serdphico,. chegou
a ser superior geral dos Franciscanos e cardial-arcebispo de
Albano;falleceu no concÍlio de Lyão (1274). Deixou obras

que brilham pela sciência e a piedade ; em ascetismo, é
mestre sem ri\ral.
Ás cruzadas prende-se a fundação das ordens militares
pra a defesa da Palestina : os caualleiros de São João, chamados depois caualleiros de Malta, e os Templdrios. Os prirueiros, a princípio, dirigiam epenas um hospital para doentes e peregrinos ; mais tarde, além do exercÍcio da caridade,
empunharam também B,s annas contra os inimigos da re-

ligiâo.
Os Templários, como os cavalleiros de São João, consagravam sua espada á defesa da fé e faziam. o voto de morrer
para manter a religião e a honra de Jesus Christo.
Na Espanha e em Portugal, onde os christãos lutavam
diariamente contra os Mouros, houve também ordens militares, sendo mais notáveis as de Calatrava, Alcântara e
Avís.

r

5.\tleresia de Berengário. Reitor e clepois arcediago em Angers, espírito tão atrevido
como superficial,
mais racionalista do que theôlogo, Berenger ou Berengário
não quiz entender nas palavras da consagração sinão uma
simples metáphora I portanto, negava não somente a
trartsubstanciaçõ,o, isto

é, a mudança do pão e do ünho
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no corpo e no s&ngue de Jesus Christo, mas até a presenga
real de Nosso Senhor debaixo das espécies sacramentais.
Sua doutrina, levada até acoimar a Igreja de idolatria,
excitou universais protestos. Onze concílios, com oito
papas, de 1050 a 1095, Iançaram o anáthema contra estes
erros, tal era a gravidade da questão, o mesmo centro da
religião e do christianismo.
A's vezes arrependido, outras vezes relapso, Berengário
acabou por retractar-se completamente e deixou a seguinte
profissâ,o de fé, resumo do dogma cathólico definido por

vários concÍlios, que lhe condemnaram os erros I uCreio
de coração e confesso de bôcca que o pão e o vinho offerecidos no altar são substancialmente mudados na cârne e
no sangue de Jesus Christo, e tornam-se, depois da consagração, o verdadeiro corpo de Jesus, nascido da Virgem
pregado Da cruz, sentado agora á, direita do Padre.,
Condemnada pelo próprio autor, a heresia de Berengário.
foi logo aniquilada ; mas os protestantes hão de reedital-a
no século XYI.
Albige??sesou catharos sâo vários here6. Albigenses.
- França,
ges do meio-dia da
principalmente nos arredores
de Albi, cuja doutrina é diffícil precisar.
Admittiam dois prineípios contrários, um bom, outro
máu, eternos ambos e perpetuamente em gueua ; despreza.fam a autoridade eccles^.í,rtica e civil, rejeitavam o uso
dos sacramentos e negavem toda disciplina I reuniam-se
de noite para entregar-se aos peores excessos I seus bandos,

ás vezes superiores a 8.000 homens armados, sâqueavam as

cidades e aldeias, trucidavam os sacerdotes e profanavam
as igrejas e os objectos do culto.
Os papas enviaram três grandes missões para converter
estes hereges perigosos ; foi debalde ; por sua vez, são Diomingos combateu o êrro com as ârmas da palavra, da caridade e da oração. Mas os Albigenses teimaram porque se
viam amparados pelo conde de Tolosa e muitos outros senhores, cúmplices dos roubos populares.
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O papa Innocêncio III organizou então uma cruzada
contra os rebeldes. Sessenta mil homens reuniram-se chefiados por Simão de Montfort, cathólico fervoroso e denodado capitão ; ganharam a batalha de Muret ; mas foi
preciso lutar ainda ; foi entâ,o que brilharam ps prodigiosos
effeitos do rosário ; as contendas terminaram completamente em 7229, com & intervengâo de Branca de Castella,
rainha da França.
7. Scisma do Occidente.
Os papas residiram em
Avinhão uns 70 annos ; Roma -e a Itália suspiravam para
que voltassem á cidade de sâo Pedro e várias vezes lhes
enviaram magrúficas embaixadas para alcançar este resultado.
Gregório

XI

accedeu a este desejo e teve a glória de torRoma.

nar a pôr a séde pontifícia em

Quando morreu, os cardiais, de accôrdo com os yotos
de povo romano, déram-lhe por successor um papa itaüano de nascimento : foi l]rbano VI.
Cinco mezes mais tarde, alguns cardiais, descontentes
com o procedimento do novo papa, pretenderam que a
escolha nâo fôra livre, reuniram-se numa espécie de conclave, declararam nulla a eleiçâo de Urbano VI e, em seu
lugar, nomearam um delles que tomou o nome de Clemente

VII e foi residir em Avinhão

(1378).

Ilouve entâo dois papas na Igreja, um em Roma, outro
em Avinhão. Por mais de 40 annos permaneceu esta infeliz diüsão, com grandes prejuÍzos para, os interesses
cathólicos : foi o grande scisma de Occidente. Os dois pontífices excommungavam-se mutuamente e o orbe cathólico
scindou-se em dois grupos : Clemente VII tinha a seu favor
a França e as nações alliadas, eomo a Espanha, a Lorena,
a Escóeia ; a ltárlia e mais Estados da Europa reconheceram o papa de Roma.
Onde estava o pontÍfice legítimo ? Já que a eleição de
Urbano VI fôra perfeitamente regular, era elle o papa verdadeiro e a successáo legítima está na lista dos pontífices
de Roma.
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Todavia
diam estar
era o papâ
m&s, em p

papâ
- e uma só Igreja.

Houre santos canonizados nos dois
Emfim, depois
cílio de Constanç

papas

lados.

existentes,
foi

papa único:

o conão dos
os, um
Igreja

(1417).

fanáticos, alle8. Hussitas .
- Hussitas são hereges
mães, chefiados por Joâo Huss, que professavam os erros
de Wiclef.
Nascido em 1324, Wiclef era doutor da universidade de
Oxford. Melindrado no amor próprio, porque o papa não

epois de

suscitar

para a Allemanh
te ambicioso, rei
Praga, chamado João Huss.

n&
das
de

Eite accrescentou novos erros particulares aos de Wiclef,
entre outros a necessidade de commungar debaixo das
duas espécies I angariou numerosos discípulos, sendo mais
ardorosó Jerônymo de Praga, homem violento e desregrado.

-

Sob a garantia de um salvo-conducto do imperador Sigismundol João Huss e Jerônymo de Praga íoram aó concílio de Constança afim de se justificarem perante a assembléia. Foram logo conveneidos de êrro'
Todos os meios de persuasão foram baldados de encontro á obstinagã,o e á revolta dos sectários.
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Entlo, os dois hereges foram entregues eo braço seeular
e, segundo as leis daquelle tempo, queimados vivos por
ordem do imperador.
Ao saberem dêste supplício, os Hussitas da Bohêmia
pegaram em arrnas e, dirigidos pelo feroz João Ziska, alastraram as ruinas e o sangue na Allemanha do Sul até que
fossem derrotados, em 1434.
IV.

- Sciema doe gregos.

1. Heresias e discussões theológicas.
O império
de Constantinopla offêrece uma longa série-de heresias e
discussões theológicas sustentadas pelo imperador e seus
ministros, geralmente contra a direcção religiosa dada pelos
papas de Roma.
Si o arianismo, o macedonianismo, o nestorianismo, o
eutychianismo e outros erros produziram tantos estragos
na sociedade, é que frequentes yezes foram protegidos pelo
poder civil de Constantinopla.
Por exemplo, o concÍlio de Chalcedônia condemnou de
modo categórico o eutychianismo e definiu claramente as

duas naturezas, divina e humana, existentes em Jesus
Christo, na unidade de pessôa. Mas vários sectários, parecendo condemn&r Eutichio, ensinaram que em Jesus
Christo ha uma única vontade e uma única operaçõ"o: é
o sentido do nome de manothelismo, dado a esta seita. A
Igreja cathólica reconhece em Jesus Christo duas natu-
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rezâs e duas vontades, um& vontade divina e uma vontade
humana, nunca oppostas, embora distinctas.
Sérgio, patriarca de Constantinopla, sustentou com teimosia o êrro dos monothelitas e empregou os maiores esforços para diffundil-o. Ganhou a confiança do imperador
Heiáclio que o protegeu por meio de um edÍcto chamado
ecthese ou exposiçâo.
O patriarca de Jerusalém, são Sophrônio, e o papa são
Martinho combateram o êrro com denôdo; o último até
morreu mártyr para sustentar a verdade ; mas o Oriente
continuou no êrro durante meio-século ainda, até o concílio de Constantinopla (680).
Depois de examinar com o maior cuidado os cânones
dos concílios precedentes e os escriptos dos Padres, este
concílio formulou o seguinte juÍzo : uJulgamos que ha em
Jesus Christo duas naturezas com suas propriedades naturais : a natureza divina com todos os attributos divinos, a

natureza humana com as qualidades humanas, sem sombra
de peccado. Estas duas naturezas subsistem sem confusâ,o,
indivisíveis, immutáveis. Assim como Jesus Christo tem
duas naturezas, tem também duas vontades, duas operações naturais : uma, divina ; outra, humana ; a vontade
e a operação üvina, em communicação com o Padre desde
toda a eternidade ; a humana, no tempo, como a, tendo recebido de nós com & nossa n&tureza.,
Tal sentenga aniquilou o monothelismo.
Nem por isso o Oriente ficou em paz ; logo appareceram
os iconocld,stos ou quebradores de imagens (726). Eram hereges fanáticos, que f.aziam guerrâ absurda ás imagens e
reHquias dos santos ; protegidos pelos imperadores Leão o
Isauriano e Constantino Coprônymo, estes sectários foram
condemnados pelo 2.' concílio de Nicéia, em 787, e acabaram apenas acêrca de 842, depois de encher o Oriente de
sangue e de ruinas.

Leão o Isauriano publicou um decreto prohibindo o
culto das imagens ; como o patriarca de Constantinopla,
são Germano, lhe resistisse, o imperador mandou o santo
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para o exÍlio onde morreu, queimou as imagens e relíquias
santas na prâça pública, apâgou as pinturas nas paredes
das igrejas e suppliciou os christãos fiéis : vários senadores
foram degollados e doze sábios bibliothecários foram queimados vivos com os 30.000 volumes que guardavam.
Constantino Coprôn5,mo, filho do Isauriano, mostrouse mâis violento ainda e mais cruel ; Constantinopla tornou-se o theatro de horrorosos supplícios : os algozes vazaya,Ín os olhos aos cathólicos, cortavamJhes o nariz, laceravam-lhes o corpo ás chicotadas e os jogavam ao mar.
O imperador nutria partieular ódio aos religiosos : queimava-lhes a barba embebida de resina, quebrava-lhes nâ cabega as imagens e quadros dos santos e divertia-se de tan-

tas crueldades.
Para defender o culto das imagens durante esta perseguiçâo, a Providência mandou um homem cujo denôdo
corria parelhas com a sciência : foi são J oão Damasceno ;
em três discursos admiráveis, rebateu o êrro e provou a
legitimidade do uso dos cathólicos parâ as imagens ; mas
nem por isso afrouxou a perseguição.
A imperatriz Irene, viuva do imperador Constantino,
resolveu pôr fim a estas perseguições bárbaras e favoreceu
a reunião do concílio de Nicéia, que anathematizou os iconorlástas, e decidiu que as imagens seriam expostas não
somente nas igrejas, sôbre os vasos sagrados, os parâmen-

tos e as parêdes, mas ainda nas casas, praças e estradas,
pois quanto mais se consideram Jesus Christo, sua Mãe
santíssima, os apóstolos e outros santos nas imagens; tanto mais se pensa nelles e se ama a religiâo.
Tantas heresias e divisões enfraqueceram a fé no Oriente
e prepararam o scisma de Phócio, que ainda perdura hoje.

2. Origem do scisrna grego. Em 330, Constantino,
- transportou a sua redeixando ao papa a eidade de Roma,
sidência em Byzâncio, que embellezou e de que fez a capital do império, dandoJhe o nome de Constantinopla (cidad,e
2, Como se preperou o scisme dos

L

Gregos ?
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Muito mais : teve o atrevimento de reunir al-

I

de vêl-os.
guns bispos a modo de concÍlio e lançar uma sentença de
excommunhão contra o papa e contra todos os Laiinos.
Este ruidoso e atrevido escândalo acabou a ruptura e conqumlnoq o scisma, que ainda subsiste numa glande parte
da Igreja grega, por mais esforços que tenham feito os
papas para trazer de norro o Oriente á unidade cathólica.
11- Os Gregos scismáticos dividiram-se em várias Igrejas, independentes umas das outras. A mais ,ru-".osut u
Igrej?, russo nâ qual, durante muito tempo, a autoridade
espiritual residiu na pessôa do czar.
12. Reunião da Igreja gregâ c da Igreja latina.
O imperador de Constantinopla Joao Paleólogo entendeus€ com o papa Eugênio IVpara que a Igreja grega abandonasse o scisma e voltasse de novo á IgrejJ htina.
Um concilio foi reunido em Florença (1a39) ; depois de
aplainadas todas as difficuldades, o imperador, o pÀtriarca
e os bispos gregos publicaram uma profissão de fã igaat á,
da Igreja româna ; em particular, declaravam que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, e o papa é o chôfe
da Igreja universal.
Redigiu-se um decreto assignado pelo papa, o patriarca
e mais prelados gregos, excepto o bi§po dõ E,phesô, Marco,
que recusou a sua adhesão. Depois desta decisão, os Gregos
deixaram o eoncílio e todos aereditavam que a união ãra
sincera e duradoura.
Mas, de volta no Oriente, os deputados encontraram espíritos rebeldes ; Marco de E,pheso defendeu outra vez o
scisma e a in-feliz Igreja grega tornou a mergulhar-se nas

mesm&s trevas e misérias.
A este povo cego, o papa Nicoláu Y escreveu que Deus
ia emfim castigal-o de tanta obstinação I a terrívei predic-

.

ção não demorou em cumprir-se.
Em 1453, Mahomet II, sultão dos Turcos, veiu sitiar
^
Constantinopla, com mais de 800.000 homens. Na festa

ll.

Formam os Gregos scisméticos só uma lgreja?
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curv&da ao jugo mussulmano'

CAPÍTIILO XLI
TemPos modernos.

1. Reforrna.

ReJorma é a revolta que rebentou na so-

ciedade christâ no século

XVI e §eparou da Igreja romana
notável parte da EuroPa'
2. Auxiliada pelo espíúto de orgulho e de corrupção que
o Renascimentó gerou, assim como pela cubiça dos prínI

L

.

Que é Reforma

?

;
I

2. Propagou-se
na Europa?
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apoderâr-se dos bens do clero, a Rerapidamente na Allemanha, na Suissa,
maior parte dos Estados do norte da
Europa, semeando por toda a parte a discórdia e pertnrbações.

Nota-se que nunea se viu cathólico algum desejando lesua religião para se fazer
pelo contrário, incaleuláirtuosas entre os judeus,
a religião cathólica afim

de assegurar a sua salvaçâ,o eterna.

3.
mais
foi u
cido

clesta revolta,

à
desde o arianismo,

inlrc Luthero, nasno anno de 14g8.
4. Depois de brilhantes estudos, entrou na ordem dos
agostinhos, veiu a ser professor na universidade de Wittemberg, onde grangeou notável fama de saber e de eloquência ; mas o que, desde entâo, dominava no futuro refor-

3. Qual foi o primeiro autor
dosta revrtlta ?
4. Que sabeis ainda de Lu-

thero

?

X

5. Que missáo

o papa

Leão

confiou aos dominicanos em

15r.7

?

6. Como Luthero
este preferência

considerorr

?
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pécie de autoriahmos*que, por

i'flfiu,oo....

Tarrbém, intr_oduziu o livre exarne em substituição da
autoúdade da Igreja, para e interpretação dos-üwos
sagrados.

nas mars gTosserras.
10. Entretanto, o livre exâme, fomentando as idéias

7. Que empreza lhe suggeriu

o seu

orgulho?

8. Confessou Luthero

erroe?

Beus
|

9. Como so coDduziu I,utÀe

\
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apoiou a sentença do papa e Luthero foi condernnado ao
exílio.

l{. O audacioso reformador precisava de auxiliares ;
encontrou-os nos príncipes seculares ; convidou-os para
que se apoderassem dos bens ecclesiásticos ; levou a sua
escandalosa complacência até tolerar que um delles tivesse
duas mulheres ao mesmo tempo. Elle próprio, embora sacerdote e religioso, nã,o teve pejo de casar publicamente

com uma religiosa, que sahira do convento.
12. Justamente alarmado á vista das escandalosas scenas que a pretensa reforma suscitava por toda a parte, o
imperador Carlos V reuniu várias dietas para atal.har os
progressos da heresia.
13. As duas principais foram de Spira (1529) e de Augsburgo (1530). Na primeira, os lutheranos receberam o .rome
de protestanúes, por terem protestado contra um decreto
que lhes prohibia levar a sua doutrina aos Estados onde

ainda não penetrára.

O nome de protestantes estendeu-se, depois, aos membros
das innumeráveis seitas nascidas da Reforma : os protestantes francezes, discÍpulos de Calvino, chamam-se tem-

bém calainisúos ou huguenotes.
Na dieta de Augsburgo, Melanchtolr,, discípulo e amigo
de Luthero, apresentou uma profissão de fé que se tornou
célebre e é conhecida sob o nome de conJissão de Augsburgo.

14. Em breve, alentados por seu número, os príncipes
protestantes uniram-se pela alliança de Smalkade e acharam-se em condições de sustentar a luta contra o imperador. Este, não podendo resistir simultaneamente a tantos
príncipes confederados e &os inimigos exteriores, concedeu
aos protestantes a liberdade de consciência até a reunião

do concílio geral.
11. Como

partidários

obteve Luthero

?

12. Que medidas tomou o
iinperador para atalhar oB progressos da pretensa reforma?

13. Que sabeis das üetas de

Spira

e Augpburgo.

14. Nâo se alliaram os prÍncipes protestantes contra o imperador

?
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15. Luthero triumphava. Vendo-se na frente de

uunq

roso partido, subiiam de ponto a sua soberba e a sua

inse-

lência. Publicou reiterados escriptos mordazes e sat$icos
contra o vigário de Jesus Christo, e novos libellos incendiários, des[inados a sublevar o povo, despovoar os claustros e arrastar o clero e os Íiéis á mais criminosa revolta.
16. O pai da Reforma morreu de apoplexia de noite, em,
Eisleben, sua cidade natal, em 1546, deixando o princípio
da autoridade muito abalado no seio da sociedade christã,
a Igreja profundamente perturbada, a Europa entregue a
discórdias ciüs e religiosas, que deviam fazer correr rios de
§angue.
ata

ns I
Igreja? I

15. Porseverou Luthero
sua revolta contra a

16. Contai
tüero.

a morte de Lu-
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yínn é o
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por

19. Este homem, que ensinava

a

desprezar

a

§eu§

autori-

da vida de
- I thero?
^
- Calvino?
J -i-g. Mostrêi o cardctcr abeo_
lQ. E+ que pontoe a doutri- | t"t" '" ' ti.ai"ico de Calvino.
na de Calvino differe de de Lu- |
{7, Qge aabeis

E.S.-o.u.-11
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sectários a, mais cega sub-

liberd'a'de, etc' ; mas'
,'sinão
a todos

oPPrimir

bra tinha-s
espalhou a

da França,

o c&usou

menores

Tanto mais aÍre-

mesmo
rcutiuEu u'
Sé e recebeu
Santa De
§antâ
nuurzl, ('u!4 uuvvrvBvF'
DeJensor do Jé, pot ter relutaoo'
20. Contai a morte de Calüno

ãt'ptos."*tos da sua seita'
" 21. Que males a Pretênjo re'
to.ã ãtttrÉiu sôbre r Fra'nça

-e a Allemanha?
-1á. õã"iri como -Ilenriqui
re
lgre;a
da
VIII ee §ep&rou
meD&.
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urou-o parà que ou'. a.."..Jilo"

- 23. Que consequências teve
sacrÍlega de Eenriâ'HTfttfi
2L. Como se conduziram

os

;;"il#;#lãlr,?.1"'i#;
nobres e^prelados ingleres nesta

occasião ?

.25. Contai

o martírio

chanceller Tàomás Mórus,
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cedouma,famÍliaidolatrada,brilhantefortuna,avidaem.
it-; momento *ui' üuã' da existência;lfffi'1"""?:il:

;

gião,

escutando

só a sua fé, Iimitou-se a Perguntar:oEm Prê-

mio de minha
submissão, si re-

cobrar minhas

riquezas e dignidades, por quen-

to

tempo

Pen-

sais que poderei
gozar dellas?

Ao

-

menos, Por

vinte annos ! res-

oondeu 6 f'ímifls

Por
mulher.
reamos,
vinte
de
annos
vinte
por
petiu o confessor com vóz enérgica' e
e
alma
minha
p"td"t
vida quereis que eu ãooti"t' "il
.ood"*oe & um& eternidr

Eeroismo de Thomaz M-orus
om prssenqa de 8ua murhêr'

-"

hdhrada pela devas
seu filho Eduardo

martYrio.
em 1ú7, uma vida desldade; deixou o throno a

27. Debaixo das
tutor do joven rei, e com o
d
caPellão
vÉr-4uv!õv
wlÚrÚrrw,
Cranmnr,r antigo
unrr-se &o sur§ruÚ ri u Prvuv!
veiu
heresia
a
Canterbury,
26. Quando morreu Eenri-

que

VIll ?

ebra| 27o Como.a Inglaterta
?

I ç'o

Protestantismo
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tantismo foi declarado religião do Estado. Foi o eomêço
de uma nova seita, o anglicanivno.
28. Salvo rarissimas excepções, o clero teve a eobardia
de aceitar a apostasia offieiài. AÁsim como na Allemanha

O_s admiráveis progressos realizados pelo catholicismo
na Inglaterra, sobretudo nos úlüimos cincàenta &nnos, per_
mittem esperar que este paizha de, qualquer dia, consàlar
a Igreja por uma conversão completà ao'catholieismo.

31. Reuniram-se mais de 200 cardiais, patriarcas, arce_
bispos e bispos, Bg procuradores de bispãs ausentes e 7
superiores gerais de ordens religiosas.
28. Àdheriu

a oação a

aposta^sia official

?

eaüa

29. Nâo voltou a Inglatcrra

ao

oatholiciemo

?

30. Que sabeis da reuniáo do
concílio de Trento ?
31. Foi este coucÍlio uumeroso ?
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estante, foram tam'salvo-conduto ;mas
as trevas fógem da
quando se tem inte-

no êrro.

dores da Santa Sé e theólogos do eoncÍlio,
linha, os padres espanhóis- Laynez
primeira
'sociedade
de Jesus, recentemente fundada

turgia única da Igreja.
a
3-4. Emquanto o concÍlio de Trento assim decretava
32. Dizeí os trabalhos do
santo concÍlio de Trento ?
33. Quais sáo as PrinciPais

reformas operadas Por este con-

t

cÍlio

?

34. Como a Igreja reparou as
perdas quo a Reforme lhe fez
soffrer

?
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ens eminentes em seiência
rovincial, onde fez adoPtar,

, os mais sábios regulameno, a reforma do clero e a
modêlo Para numerosís-

romeu merece o título de
sirística.

a Igreja Promulgava sua
s a ãeÍóndia Pela sciência e
ens religiosas, visivelmente
m de lutar contra o Protesragos.

aãos Jesuitas (1540)'

Seu

ordedo

aà
para c9m..9 soberano pontíchústandade. Dedicadíssima
obediência' por toda a
itti*iluda
fice, a quem prom"fti'
do papa'
íÀti" .o*uatõu os inimigos
pela mão de Deus'
ao
opposto
[rotestantismo
Foi o dique
Europa' ma's enna
a.fé
N;" ;;;â,e lúiou para ma-nter
Américas e parduas
ás
África'
á
;i;;;..i""ários á 'lGi',
os
;t"rlil;;* aà Brasit,'para evangelizar e converter
ârzes.

u

13 santos canonizados, 95
sem contar 38 causas es-

Prelados, aPóstolos, sáinlluentes.
dos Primeiros discíPulos de
o
Pelo PaPa Para annunctar
a'ca'Portuguezes
táis, onde os

s

mentos.
em Gôa' capital
154-1- e
em
Lisbôa
em
Embarcou
-chegou
I'ndias'
naÀs
aÃão*mios portugueze§
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38. A
vezes hou

---.
tt.,q.".'.

as ântiqui

cethólicos
37. Que effeitos teve

o protestantismo?
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doutrina da Igreja náo variou desde os tempos apostó-

ücos.

Sáo Francisco de Sales distinguiu-se por seu zêlo pela
conversáo dos hereges e máus cathólicos'
Sã,o Vicente de Paulo fundou as irmãs de caridade para
mil obras de beneficência, e os Padres Lazaristas para

ao poYo.
ptista de la Salle formou os Irmãos das Esafim de ministrar a instrucção religiosa e

profana á juventude.

Numerosos missionários transpuzeram os mares e annunciaram a fé de Christo na Grócia, no Epçypto, no centro da África e da Ásia e na América quasi toda'
No Japão rebentou violenta perseguiçâ'o na qual missionários e fiéis cahiram mártyres aos milhares para proclamar as suâs crenças ; inÍelizmente, estâ igreja tão brilhante, fecundada pôlos labores de são Francisco Xavier,
foi completamente aniquilada.

ndn somcnte ilos peccad,orest nlq,s dos próprios justos, e a graçq, rnesma thes talta paro, os obseruar.' , Jansênio morreu antes que fosse acabada a impressão
do seu livro e declarou ,o ser. testamento que o submettia

ao juízo da Santa

úu, ,.

Sé.

proposições precedentes

faziam
impossível, e do homem
puiu o bem ou para o m

e outras

do mesmo autor
tiver.

semelhantes
ge o
ente
não

O papa Urbano YIII condemnou o livro de

Jansênio

e a facúdade de theologia de Paris ratificou egta senteuça
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NO SÉOULO IVII'I

P7

mas os jansenistas usaram de subtileza pretenderam
e
que
si as proposições eram .ona".nnàrài;;.;i"#ffi;,
o erarn no sentido de Jansênio.

#"

Alim de não deixar nenhum
xandre VII declarou. que os
d,o liaro de Jansênio'e conde

autor.

ao êrro, Ale_
eram tiradas
sentido

dêste

,

os sectários disseram que a nova
apenas um regulamento disciplinar,

peitoso silêncio mas não
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totalmente
dade mais desenÍreada, com o fim de aniquilar

a
-

religiã,o.

ô. i"".Aaulos mais notáveis

foram João Jacques Rous-

próximo e á Patria
Numerosos e hábeis aPologista
mas não Puderam imPedir que a

dois grandes males : a suPPressão
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ininistro Choiseul os dissolveu eomo sociedade e perrrittiu-lhes üver apenas como simples indiúduos (1264). Ne
Espanha, o ministro Aranda, no meio da noite, arrancou_

os das suas easas e os mandou embarcar brutaimente, em
número de 2000 a 8000, sôbre navios que os deviam levar
aos Estados do papa (1267). No reino de Nápoles, o minis_
tro Tanucci, coT- uma selvageria incível, expulsou igual_
mente estes inoffensivos religiosos (1767).
Tal não bastava para saciar
: ter
exilado os jesuitas era pouco i
offi_
cial da ordem. Serviram-se ai
uais
usarâm de toda a sua influência para violentar os pâpas e
afinal, arrancaram de Clemente XtV um Ur"u. qr" .rr'pfri_

mia a Companhia de Jesus.
Em prol da paz, o papa fazia um sacrifício doloroso;
mas desapparecidos os jesuitas, o pape e a Igreja haviam
de ser atacados do mesmo modo pelos philó"soihos e in-

crédulos
dôr.

;

Clemente

XIV o

comprehende"

"

fàff.ã., ã.

41. Revolução franceza.
história da Franca. é
- Nacheio
um triste e sanguinário período,
de desorde"s, ám
que a, religião foi perseguida até a ferocidade

tado declararam que
govêrno e logo os

tTl3;

ram os convenros H:i93'r,1' r"*Tr' ã:'fl?ffi
" servir a Deus na paz dos chúsquantos desejavam

tros.

No mesmo anno de 17g0, a Assembléia Constituinte vo_
tava a
clero : ord,enave que os bispãs
e páro
os pelos eleitores à" pã""; ã.
bispos
crever ao papa para lhe dar par-

__

toma
restar
clero.
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francez protestou contra estas disposições scismáticas e
permaneõeu fiel á lgreja, a,peza,r das mais odiosas e §a,n-

cezes.

A 21 de janeiro de 1793, o rei Luiz XVI pereceu no cadafalso : sua tulpa era ter sido rei e piedoso I sua morte foi o
redrobramento de horrorosas carni-ficinas e atrozes extra-

A torrente desenfreada da irreligião e do vandalismo ia
derrubou as
assolando tudo:
as obras Priilrejas, o martello
stragaram os
séculos
dot
;
-ui
objectos de arte, as estátuas, os quadros, os v&sos sagrados e tudo quaato tinha um carácter religioso'
80 annos, foi Preso,
da revolução franedlio em eúlio, até
1799.

T
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Em 1801, assip.ava eom Bonaparte, primeiro cônsul
da Franga, uma corttordaúa que restaurava o reino de Deus
e de sua Igreja naquelle paiz.

CAPÍTUITO XXXII
A Igreja em noesos dias.
VOCInUúnfO. - D. Àntônio Meccdo Costa,

DiMtêr, autor de Fúiob

notável biepo de Bel6m do

(1802-1865).

1. Restauração religiosa.

Como resultedo

desta

- universal júbilo, resta.
con@rdala, que foi acolhida com
beleceu-se o culto em todas as igrejas da França ; os sacerdotes que tinham podido esca,par ás carnificinas da Revolução, voltalam pa,r& o meio dos fiéis

I abriram-se semi-

nários em todas as dioceses reconstituidas sôbre bases novas e, por toda a parte, os bispos dedicaram+e a concer1. Que resultado teve a concordate entre a Igejee NapoleÃo?
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tar as ruinas que dez annos de revoluçâo tinham a.montoado sôbre a França e outros paizes.
2. Depols de restabelecer o culto cathólico na Franga,
Napoleáo Bonaparte, eheio de ambiçáo, poz-se a guerrea,r
q religlã,o e levou a ousadia até mandar prender o papa
Pio VII em Roma e conduzil-o a Fontainebleau, onâe o
tratou com múta violência.
Mais uma vez a Providência protegeu a Igreja e seu chefe : veneido apezar de seu gênio, Napoleã,o foi obrigado a
entregar-se &os seus inimigos, que o enüararn morrer no
rochedo de Santa Helena ; durante este tempo, Pio VII,
posto em liberdade por Napoleão mesmo, antes das últimas derrotas, voltou em triumpho para Roma, onde pro
tegeu múto a mãe e as irmãs do szu antigo perseguidor
exilado.

3. Defeneores da lgreja.
a pa,z, a
- Restabelecida
Igreja tornou a occupâr officialmente
o seu lugar na sociedade I teve que lutar contra os seus irreconciliáveis inimigos : as paixões do homem decahido, (sensualidade, orgulho, ambição), as heresias, as idéias de revolta contra
a autoridade, & maçon&ria, o communismo, etc.
Por toda a parte levantaram-se intrépidos e insignes apologistas ; por sua eloquência e sua energia, fizeram reüver
os meis bellos tempos dos Teúulianos e dos Justinos.
4. Entre estes campiões da verdade cathólica, merecem
lugar de destaque : Chateaubriand, cujo Gênio d,o Christianismo exalta a superioridade da religião cathólica ; José
de Maistre e de Bonald, dois phil6sophos christãos de grande valor ; Balmcs e Dorwso Cortés, dois escriptores políticos espanhóis de muita inÍluência ; Wisemann, Manning,
ambos cardiais da Inglaterra e merecedores da estima universal 1 Lo,cordaire, um dos mais brilhantes oradores de
Paris; Louis Veuill"oú, jornalista incomparável e intrépido
defensor do Papa e da Igreja ; D. Vild d,e Oltiaei,ra e D. Au
t6nio Macdo Cosúo, que soubera,m vingar a verdade e a
3, Quais foram os principais

I

defensores da lSreja?
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religião contra os ataques da maçonaria apoiada pela
fôrça do govêrno.
No púlpito, na imprensa, n& tribuna ou nas cáthedras
de ensino, estes e outros valentes cathólicos fir.ru- óúri,
su.a voz poderosa e prepararam uma era de restauraeão
religiosa, que se alastrou irresistivelmente por tãao' ã

mundo.

Por toda a parte,

os

eada um rrem & ser logo

---

EtOsa.

Na China, no

Japão,

6. Dizer as conquistas feitas pela Igreja em

uossog diaÂ.
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África, o número e a virtude dos christãos crescem diariamente do modo mais consolador.
8. Não só os protestantes de bôa fé voltam numerosos
ao seio da Igreja cathólica, mas até os scismáticos gregos
e russos mostram menos animosidade contra Roma ; é o
primeiro passo para umâ reconciliação total, que poderemos alcançar de Deus por meio de nossas orações.

9. Espírito rnissionário.

Ordens religiosas.

Bellíssimo é o espectáculo que-a Igreja offerece emnossos
dias : milhares de missionários desprezam a vida e, animados"de'santo zêlo, vôam ás regiões mais longínquas par&
levar, com admirável intrepidez, a fé de Jesus Christo e

implantar a Cruz, signal de salvação.
Muitos coro&ram os seus trabalhos apostólicos com &
glória do martyrio ; como nos tempos da primitiva Igreja,
o seu sângue generoso tem sido fecunda semente de novos
e fervorosos christãos. A' sombra civilizadora da Cruz
levantáram-se, por todo o mundo, escolas e igrejas onde
cada um, até o mais pobre selvagem, póde conhecer o verdadeiro Deus e servil-o com &mor e fidelidade.
10. Uma das mais brilhantes páginas]de'nossa história
contemporânea é constituida pelaf appãrição deftantas
congregações religiosas dos dois sexos, que rivalizam de
abnegação e de zêlo e procuram atogar o mal com a abund.âruia do bem, segundo a expressáo de um eminente publicista.
Merecem especial destaque, por seu número e suas heróieas virtudes, os santos que viveram em noss& époea:
muitos mártyres da Ásia, da lUrica e da Oceania, o santo
Cura de Ars, são João Bosco, são Cottolengo, santa Theresa
do Menino Jesus, são Bernardette, o bemaventurado

Claret, etc.
*ir""r.,

;

dica o oral sôbre cousae de religiéo.

9.

acendrado

; apuado no

iJ,l?'à"il1lftr:'.-ü
-

Que fazem os missionários

Ceeariamo, govêrno dos Céeares
?
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do selvggem.-Yaticauo, palácio dos papas em Rona.

11. Apostolado da caridade e da sciência.
- Na
frente destas gloriosaS milícias que consagram todas as
suas fôrças ao allíúo das misérias humanas, vem a gra,nde
fanúlia religiosa de Sãn Vicente d'e Paula, o epóstolo da
caridade ; conta hoje mais de 20.000 irmãs, chamadas

da caridode, que vão exercendo o seu zêlo em centenas de
estabelecimentos, onde recolhem os pobres órphãos ou
assistem os moribundos no seu leito de dôr e de agonia.
12. Merece especiais elogios e grande socíed,aile d,e sãa Vicente d,e Paulo, que foi instituida em 1833 por alguns estudantes de Paris ; brilha com particular esplendor por suas
admiráveis conferências que, segundo a opinião de um
grande Pontífice, são uma das obras mais impoúantes
do nosso século ; todos os annos distribue mais de dez
milhoes de francos aos indigentes que os sócios üeita,m.
11. Quais sâ,o os principais apóstoloa da caridade e do sciência?
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13. As lflntuinlw.s ilns Pobres, cuja firndagão data ape
nas de 1840, dirigem mais de 300 estabelecimentos onde
Bervem, com filial tentuta, acima de 40.000 anciãos, po
bres e desvalÍdos.
Muitas outras famílias religiosas, de amboe o§ Bexos,

todas com o maior fervor, dedica,m-se para ninorar os
soffrir"entos da polre humanidade, no ensino official e

§ío VicoDte de Peulo.

particular, nos hospitais, nas missõe§, nos asylos, por toda
a parte onde se encontra alguma pena, para alliüar.
Soccorrem a indigência material, folrram numerosos e
piedosos christãos, educam a juventude no santo temor
de Deus e assim vão preparando gerações inteiras de bons
-e fervorosos cathólicos.
E' dêste modo que a Igreja entende a sua missão sôbre
a terra; pelos serviços que presta á humanidade pobre ou

ignorante, enferma ou abandonada, attesta que o espírito
do eeu divino F\rndador, Jesus Christo, vive sempre nella
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e que, ao exemplo delle, passa neste mundo fazeudo o bem
a todos.

Hoje, como nos melhores t
lha o clero por sua sciência,

lugar mais elevado até o
siástica. Os mais

bride o

mais

ccle-

do sacerdócio fo_
o clero eathólico,

c
pai
missão.
15. Si consider
Igreja em nossos
yez, os ineffáveis
ram obrigadosa

em todos os

11, 9ue se.póde.dizer do sa-

cerdócio cathólico

hoje?

á altura da

sua

que governarâm a
admiúr, mais uma
ncia e sua solicitude

|

15.

I

tÍfices

eue observação

| a propósito

a

Íszer

dos sob'era.nos pon-

?
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16. Quem p6de esquecer-se dos grandes feitos de ime memorável pontificado (184e
-oút-Pzo .IX, cujo Ióngo
?
annais do
nós
iàzsj
--bí.t,io.*rrá'a épôca
Ctncitar áefiniçao do dogma d'
1870,
1854, e o da InJaltiUíUaade
,riçao,

"

mo a publicação da Encyclica Quanta Cura e do
qrru forlm esmagados os três mais
em tàO+,
"*
o liberalismo, o espírito de ran*rá".noi:
.r.o,
os de bastantes governos.
rável de coragem e de Palhe arrebatou o último Pe
Pedro; desde então, 20 de
sioneiro no Vaticano, assim,
em
como os seus successores, até o tratado do Latráo'
1929.'

17. Sua Santidade LeâP
resPeito

idéias
o saber

e
e

.ssocial que lhe'insPirou tod
ã#;:;;gã, rst"iá de Deus que até príncipes heréticos
17. Que Pensais de Leâ'o

XIII'
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recorreram ás suas luzes e llte pediram o favor de conciliar
suaa desavença,s com outras.,nações.

Pio

XI,

o paPa actual.

18. As missõos foram uma das maiores preoccupações
do seu zêlo. Os cathólicos da Rússia, da Pérsia, da China

e do Japáo experimentaram, cada uut.por,sua vez, os effei18. Qual foi o'objecto do zêlo de Leão

XIII?
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tos da sua proteeção esclarecida. Com notável bom êxito,
trabalhou pela conversão dos Armênios e outros scismáticos
do Oriente. Como Pio_IX, dirigiu todos os esforços em favor
da evangelização da AÍrica e obteve importante desenvolvimento do catholicismo neste continente.
19. Emquanto assim ajudava a todos os governos e estendia a todos os povos os effeitos da sua solicitude apos-

tólica, Leã,o XIII, como vigilante pâstor, denunciavà a
uns e outros os perigos que a, maçonaria f.az correr á soeiedade christã. Entre outros meios de impedir os progressos da seita maçôniea e destruir-lhe a perniciosa influêneia, aconselhou o sânto Padre a instrucção christã da mocidade e a propagação da ordem terceira de são Franciseo,
das conJerências de são Yicente de Paulo e das corporações opêrárias destinadas a proteger, no mesmo tempo, os
interêsses do trabalho e os costumes dos operários.
Reiterou muitas vezes os pedidos de oração, e, á imitação de'são Pio Y, o veneedor de Lepanto, implorou a salvação por meio de Nossa Senhora do Rosário. Em 1900,
consâgrou o mundo inteiro ao Sagrado Coração de Jesus.
20. Pio X, que reinou de 1903 a 1914, fez o mundo
pasmar de admiraçâo por seu talentoso gênio de administraçã,o, seu tino polÍtico, sues acrysoladas virtudes, sua
actiüdade prodigiosa, sua energia inquebrantável e a rara

habilidade com que defendeu a Igreja contra todos os
assaltos dos seus inimigos. Reforurou o canto gregoriano
e promoveu a communhão frequente e a communhão pre.
coce das crianças.
21. Bento XI/ succedeu-lhe em setembro de 1914. Fallecera Pio X, victimado pela dôr que sentiu veudo mallogrados os seus esforços paternais pa,raser evitada a Conflagração universal. Bento XV publicou logo uma encfclica
luminosa sôbre as câusas verdadeiras desta tremenda guerra.'Envidou de mil maneiras os maiores esforços junto de

para | 20. Como se mostrou Pio X ?
I
-nl?
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19. Que meios indicou

utar contra o

I
ffi.;,-,:H;:

ao t",,r,,"r r'rll
Deus e j.,,,to aol
gello. Dotado dos mais peregrinos talentos, fino diplomata
e homem apostólico, conseguiu minorar muitos males e
exercer numerosos actos de caridade em favor de todos
quantos soffrem.

Publicou o novo Código de Direito Canônico, criou a
Congregação paro, as questões orientais e reatou as relações

diplomáticas com a Inglaterra, a Hollanda e a França.
Até a Turquia reconheceu nelle o valor do papado pois
enviou um representante a Ro4a e erigiu, em Constantinopla, uma estátua a Bento XV, o Pontífice da Paz, aÍim
de reconhecer a suâ valiosa intercessão a favor dos prisio-

a Grande Guerra.
Falleceu em L922 e teve por successor Pio XI.
22. Pio XI é de uma aetividade extraordinária e de uma
indomável energia, unida á mais suave bondade. Favorece
as missões, a bôa imprensa, os estudos ecclesiásticos e a
acção cathólica e proclamou a realeza de Jesus pela festa
neiros turcos durante

do Christo-Rei. Teve a felicidade de acabar a questã,o romade fevereiro de 1929, pelo tratoào do Lalrdn, as-

na: a 1l

signou um& concordata com o govêrno italiano, pela qual
uma pequena parte do território papal era restituÍda ao
Summo Pontífice e era levantada a excommunhão que,
desde 1870, pesa,v& sôbre os reis da Itália.
23. Â Igreja no Braeil.
Brasil, ou terra da
- O
Santa Cruz, sempre foi cathólico
; nasceu ao pé da Cruz
e como que nos braços da Yirgem da Conceição.
Sua história religiosa e profana começa, a um altar de
Maria, a ermida de Nossa Senhora de Belém, pertinho de
Lisbôa, onde Pedro Ãlvares Cabral e seus marinheiros ouviram missa solenne antes de zàtper para descobrir o Brasil.
Na armada, levava 8 capellães e 7 religiosos franciscanos, destinados a evangelizar as Indias.
Foi em nome de Deus que Cabral desembarcou em noss&
terra, apenas a descobriu I quatro dias depois, no domingo
da Paschoela, a 26 de abril de 1500, mandou celebrar

I
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micaa, solenne em terra, firme ; n& 6.8

feira seguinte, & I.o
de maio, houve 2.. missa, tão solenne como a, 1.', com
ereeção de uma cruz, no solo virgem de Pôrto Seguro, e
tomada de posse, tudo com intenso regozijo dos descobridores e respeitosa admiraçáo dos selvícolas.
24. Até hoje, a heresia nã,o logrou firmar-se em noss&
terra ; no Rio de Janeiro, na Bahia e no Recife, os ealvinistas tentaram estabelecer-se, mas foram rechaçados e o
Brasil guardou intacta a sua fé.
Nossa IÍngua desconhece a blasphêmia, que deturpa o
falar de tantos outros povos.
Ao proclamar a nossa independência política, o 1." imperador confirmou a velha provisão de 1646 e declarou a
Virgem da Conceição padroeira do Brasil.
Nossa história religiosa pode repartir-se em 3 perÍodos :
o colonial, o do império e o republicano.
25. Período colonial.
O serviço religioso do Brasil
- tomou
existiu logo no comêço, mas
grande incremento com
a chegada dos primeiros Jesuitas, em 1549, sob a direcção
do Padre Manoel da Nóbrega ; logo os zelosos missionários
começ&r&m sua dupla tarefa : instruir e moralizar os colonos e converter os I'ndios pagãos, uns 12 milhoes naquelle
tempo.
Foi nos primeiros annos do período colonial que se eri-

giu o sanctuário de Nossa Senhora de Itanhaêm, perto de
Santos I tem a fama de ser o mais antigo templo edificado
á Virgem Immaculada nas duas Américas.
Os Jesuitas não pouparam esforços para christianizar
os I'ndios e fazer delles um povo civilizado, bom, forte e
trabalhador. Encontraram obstáculos de toda a sorte,
sobretudo a aidez dos colonos, que brutalizav&m e escr&yizavarn os indÍgenas.
Muito embora, os Jesuitas não desanimaram ; aturaram
com paciência os males que não erarn capazes de corrigir e,
em menos de um século, chegaram a converter e baptizar
a maior parte dos I'ndios do litoral,
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de Azeuedo, com

seus

tryrizados no alto
rehenderam quan-

do velej

3.' O bemaventurado Padre Roquc Gonedles da Crtz
dois companheiros, martyrizados no Rio Grande

e- squs

do Sul, em 1627.

28. Além dos Jesuitas, que vieram em 154g, o Brasil
ainda recebeu os Bened.iôtirros em l5gl, os Franciscanos
em 1585 e os Carmelitas em l5gg.

nos tempos coloniais
da poeeia, das sciên-

gistério.
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Criara,m-se então os 6
ool,or em 1551 e elevado
de Janei,ro em 1676 ;o de
o do Belim do Pará em 1

I
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; de autorizar

ou

impedir a fundagão de novos mosteiros ; de nomear cône-

Bos,
Pala
func

ecclesiásticos ; numa,
Igreja como simples

egoria commum,

quai

As ordens religiosas foram tratadas com os
abusos

I mais ainda, desde

aos

mesmos

1855, foram eondt,mnadas á

extinção lenta, porque então foi-l

noviços ; e com a morte do último
os bens da ordem deviam reverter
ência destas disposições erradas do

a prisão e a condemnação aos trabannos, de dois dos nossos mais virtuosos
bispos : D. Vital de Oliveira, bispo do Recife, e D. Antônio l\{acedo Costa, bispo do Pará.
Qual era o motivo ? Um
terdicto religioso sôbre irm

l

des ás ordens dos seus prela
reclamaram ao l\Íinistro da
pos como funccionários públicos ás suas ordens, intimou-os

parâ que revogassem os interdictos. Mas os dois ministros de Deus n
orque equivaleria a re_

conhecer

como
em

pela Igreja

I
d
P

p

L
I

socledadà condemnada

públicas.

condemnação e resolveu soltar as

e para isso publicou uma amnistia
outros ecclesiásticos condemnados

A coragem dos dois Prelados não ficou sem resultado
produziu salutar reacção em todo o Brasil contra os abu_I
http://www.obrascatolicas.com
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sos revoltantes do cesarismo e abriu as vistas aos incautos

a respeito das manobras occultas da maçonaria.
Quanto a D. Pedro II, o mais alto responsável nesta
triste questão religiosa, deve-se reconhecer que tinha bôa
vontade e óptima Índole natural ; mas íôra mal educado,

mas fôra impregnado desde a infância dos princípios gallicanos que então reinavam em Portugal e no Brasil, desde
que Pombal os mandou ensinar em todas as escolas e até

nos seminários.
31. Da chegada de D. João, em 1807, até a queda de
D. Pedro II, em 1889, passaram 81 annos e durante este
tempo fundaram-se apenas 5 bispados, a saber : os de
Goyaz, de Cuyabá, de Porto Alegre, de Fortaleza e do
Recife.
Se tivesse gozado de mais liberdade, não ha dúvida que
Roma teria criado muito mais para bem das almas e pros-

peridade da nação.
a Igreja eathó32. Período da República.
- Paratrouxe
proveitos e
lica no Brasil, a adopção da República
desvantagens ao mesmo tempo.
A primeira desvantagem, e não pequenâ, é que a religião cathólica perdeu o privilégio de religiâo oíficial' Antes, no Brasil, as outras religiões e seitas eram toleradas
a,penas e somente

a cathólica tinha o direito de existência

legal. Agora, todos os cultos, certos ou errados, bons ou
m&us, são tolerados e nenhum é official.

A consequência é que numerosas seitas, geralmente vin-

das dos Estados Unidos, vão se implantando em nossa
terra, particularmente nos lugares onde o clero é insuÍficiente.

33. Outra desvantagem derivada da primeira é que o
govêrno tem alguma tendência a ser atheu na prática.
Sob o pretexto de não se melindrar os acathólicos, o nome de Deus é evitado nos documentos públicos e até 1934,-este nome sacrosanto náo figurou na Constituição.
Pelo mesmo motivo, a religiõo foi banida do ensino c

L
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da educaç6o official, de modo que o paiz, aos poueos, vá
se deschristianizando.
.fgualmente, instituiu-se o cas&mento ciül como único
válido perante a lei e seeurarizaram-se os cemitérios.
Contra estas disposições de apostasia, que podiam acar_
retar a desgraça da naçáo, reagiu ."*pr. o Uo_ .u"* ão

35.
Notempo do império, os bispos e padres eram
- 2..
tidos na
conta de meros funccionários p,iUti.o., ;
;;;;
de categoria inferior aos chefes do govêirno, d;í;;d;,-;;:
"á"

vernadores, etc.

--')õi

ninguém desspos e dos pa-

o povo; por-
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isso, o mais religioso respeito lhes é devido e tributado em

qrruiqrr". parte, em attenção ao carácter sagrado que

os

distingue.

Na morte dos papas Leão XIII, Pio X e Bento XY,
houve luto officiaÍ nô Senado e na Câmara dos Deputados
do Rio de Janeiro.
Nosso Cardial tem officialmente direito ás honras tributadas aos príncipes de famílias reinantes'
No comêço do Império, a pedido de D' Pedro I, a Santa
Sé criou a nunciatuia do Brasil e declarou-a logo de l''
classe. Em breve surgiram tantas difficuldades que o
núncio teve de retirar-se já em 1832, deixando a'penas um
internúncio para dirigir os negócios ecclesiástieos'
Em 1901, após vários annos de relaçÔescordiais-com o
gorrê*o do'Brasil, a Santa Sé enviou ao Rio de Janeiro
í* ,rorro núncio, que foi muito bem recebido pelo Dr' Campos Salles, então presidente da República'
Outro facto significativo realizou-se em 1906, quando
D. Joaquim Arcõverde, arcebispo do Rio de Janeiro, re-

ãeb"o a dignidacle de cardial da Santa Igreja; deve-se
dizer que o govêrno civil muito contribuiu para alcançar
tamanlá honia e soube tratar o novo dignitário como verda Igreja de Deus'
dadeiro PúneiPe
-Santo
PÀdre tornou a dar o grau de 1'' claso
1921,
Em
se á nossa nunciatura ; porisso, ao findar a sua carreira no
Brasil, o representante da Santa Sé tem direito & ser nomeado cardial.
36'

3.' Em toda a parte, no Brasil, a Igreja

cath6-

- agora despertando com ügor novo'
üca vai
Por causa do padroado e das idéias pombalinas que escureciam a maior parte das intelligências e desvirtuavam
os mais generosos coraçÕes, notava-se, no tempo do império, baõtante apathia no serviço divino I o clero era' e§à"-r.o bispos u pud.". top rvam em toda espécie de obstá- a'
culos," ás u"u". io.uperáveis, quando pretendia'm €xercer
o seu sargo com zâó; Ircr vez,es, até nâo sabia'm bem ao
http://www.obrascatolicas.com

t

.1

Â roaEJÀ No BBA§rt

349

ceúo qual era o seu dever, em eonsequêneia de prineípios
errados adquiridos na mocidade em escolas infectadas de
gallicanismo e regalismo.

Com o advento da liberdade religiosa actual, embora
permaneçâm ainda alguns senões, logo surgiu nova vida:
pastorais enérgicas, retiros do clero e dos fiéis, festas
do centenário da descoberta do Brasil, concÍlio panamericano de 1899, pastorais collectivas, congressos eu-

chaísticos, festas do centenário da Independência do
Brasil, etc.
Multiplicaram-se os seminários, collégios, asylos e orphanatos cathólicos; as antigas ordens religiosas, quasi
extinctas, reabriram os seus noüciados e em breve recobraram a antiga prosperidade; nov&s ordens ou congregações se estabeleceram por toda a parte e puzeram-se &
espargir o bem sob todas as formas ; até o nírmero e o valor das vocagões sacerdotais vai crescendo de modo muito
consolador.

37. Obra prima de arte e sobretudo penhor de bênçãos
para todo o Brasil, um Christo monumental foi collocado
em cima do Corcovado, com intenso regozijo dos cathólicos e applausos do mundo inteiro. Quem entra na maraviIhosa bahia do Rio, não deixa de saudar a linda imagem
do Christo Redcmptor e repete instinctivamente a phrase
bem conhecida : O Christo t)ence, o Christo reina, o Christo
gouernn.

Nossas 11 dioceses de 1889 passaram a 71, sem contar
22 prelazias ecclesiásticas e 2 prefeituras apostóücas, ao
todo 95 focos de vida religiosa pàra, r,ma população de

45 milhoes de aknas.
38. Conelusão.
No Brasil, a situação do cathoücismo é brilhante- ; se os cathólicos continuarem fervorosos e unidos, maior prosperidade resultará paraareligião
de Christo, os cidadãos serão mais felizes na terra e irão
mais certamente no céu.
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A Igreja cathólica
39. Estado actual da Igreja.
É.r_"

conta hoje perto de 220 milhões de-fiéis na Europa, mais
de 20 milhoes na Ásia, 3 milhões na África, 140 milhões
nas Américas, quasi 5 milhões na Oceania. Haverá no
mundo sociedade comparável ao reino de Jesus Christo ?
40. Este reino de 380 milhões de súbditos está administrado por 1300 cardiais, patriarcas, arcebispos, bispos,
vigários ou prefeitos apostólicos, que têm sob as suas ordens mais de 300.000 sacerdotes seculares ; conta f6.400

mosteiros ou casas religiosas.
41. Em época alguma da sua história, a Igreja reinou
sôbre maior extensão de território, reuniu semelhante número de fiéis, formou sociedade tão compacta, nem mostrou conÍiança mais illimitada no seu chefe inÍallÍvel.
42. Noesos deveres para corrr a saÍrta Madre lgreja.
a nós, filhos de santa Madre Igreja, unamo-nosQuanto
com amor á sua fé e autoridade, ufanemo-nos de lhe
pertencer, separemo-nos dos que a atacam, tomemos parte nos seus combates afim de merecer um üa tomar parte
no seu triumpho.
39. Quantos fiéis conta a
Igreja cathólica?
41. Qual é o carácter dis-

tintivo da Igreja eathólica

XX.o

6éculo ?

no

40. Quantos dignitários par-

tilham com o papa e adminisr

tração da Igreja?
42. Quais sâo nossos deveres
para com a Igreja, nossa mãe?
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