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Duas Correntes no Pensamento Católico 
Contemporâneo. 

Pelo Pe. J o se p h C I i f f o r d F e n to n, Professor de Teologia Dog
mática na Universidade Católica da América, Washington, D. C. 

A propósito da Carta Pastoral do Cardeal 
Suhard, Arcebispo de Paris, publicada em 
Fevereiro de 1947, damos a seguir, devida
mente autorizados, a tradução de um artigo 
do Rev. Pe. Fenton, que apareceu em The 
American Ecclesiastical Review (Washington, 
Out. 1948, págs. 293-301). Escrito com cla
reza, o artigo contribuirá certamente para 
melhor compreensão deste documento que teve 
repercussão mundial e que, infelizmente, foi 
mal interpretado até entre nós (cf. o edito
rial de "A Ordem", Rio de Janeiro, Agosto 
1948). 

A Reda ç ã.o. 

Na sua Pastoral para a Quaresma de 1947 1, o venerando 
Cardeal-Arcebispo de Paris chamou a atenção dos católicos do 
mundo inteiro para a existência dentro da Igreja, na atualidade, 
de duas correntes de pensamento, distintas e até de algum modo 
divergentes. O Bispo Wright 2 tornou ainda i:nais patente para 
os sacerdotes americanos essa diferença na brilhante notícia que 
deu da obra do Cardeal Suhard no fascículo de Setembro de 
The American Ecclesiastical Review. A questão que provocou 
essas duas divergentes respostas é de suma importância. E de 
não menor importância é o fato de haver a questão provocado 
essas duas respostas contrárias. 

As duas dis.:.intas opiniões relatadas na Pastoral do Cardeal 
Suhard constitt~m as duas alternativas propostas para o prn
blema que se tferece ªis católicos de nossos dias. Os dois pa
receres indicam, d<;,. m.~eira contrária, qual d~.ve ser o profedi
mento da Igreja, cómb um todo, e o dos catóhços, como indi
víduos, em face do que podemos chamar de desafio da nova 

1) A referida Pastoral foi traduzida para o inglês e publicada nos 
Estados Unidos sob o título Growth or Decline? The Church Today, 
Fides Publishers, South Bend and Montreal, 1948. 

2 ) Revmo. John Wright, Bispo Auxiliar de Boston. (Am. Eccl. Rev. 
Set. 1948, p. 229). 
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civilizafão. O progresso técnico e científico do último século, 
e em particular o das duas últimas déc,das, foi tal que··tornou 
conhecidas no globo todo certas atitudes que pouco se harmo
nizam com a mentalidade católica tradicional. O Cardeal Suhard 
entende que um grupo de católicos preconiza uma atitude sobre
tudo defensiva em presença da hodierna civilização mundial. O 
outro grupo é dado como procurando, principalmente, insinuar
se no mundo a fim de inspirar uma orientação católica à nova 
cultura. Estes estão convencidos de que a mentalidade moderna 
começa apenas a ser elaborada, e que pode se tornar definiti
vamente católica se bastante catolicismo for agora infundido nela 
pelos católicos. 

O Cardeal Suhard pensa que o problema é básico e requer, 
para ser resolvido, a contribuição de duas distintas característi
cas da Igreja Católica. Esta é, ao mesmo tempo, transcendente 
e humana, superior às vicissitudes da história e da atividade hu
mana e conjuntamente trazendo em si mesmo as marcas da 
história. Reino de Jesus Cristo na terra, a Igreja é uma reali
dade infalível e indefectível. Nenhuma força criada p9derá des
truí-la ou impedi-la de ser a assembleia do Deus vivo. Mas sen
do também uma sociedade viva de homens vivos, a Igreja traz 
em si alguns traços que se pode f àcilmente mostrar serem de
vidos à influência de determinadas civilizações e de determina
dos. indivíduos. e 

O Cardeal preoine o seu rebanho contra dois erros, ambos 
os quais têm de ser evitados se se hão de resolver satisfatória
mente os problemas do nosso tempo. O primeiro erro é o mo
dernismo, o segundo o "integrismo". Ambos serão evitados em 
uma solução deveras católica de tais problemas. Essa solução 
será fornecida, não por algum· indivíduo isolado, mas pelo con
junto dos estudiosos e cooperadores no apostol~do. católico. Em 
virfft~e dessa síntese a Igreja conseguirá impregi\u com seu es-
pírito todos os setores da vida humana\Q. " 

,Referindo-sr ,aos dois pontos de v~ ocima mencionados, 
o Cardeal-Arcel>ispo de Paris deplora que tenham suscitado uma 
divisão entre os católicos. Em si, a qiscussão é uma boa coisa, 
pois manifesta o interesse dos discípulos de Nosso Senhor por 
sua Igreja. No entanto, prolongando-se, a oposição recíproca dos 
defensores de pontos de· vista contrários . pode vir a constituir 
um escândalo e um tropeço para a própria Igreja. 
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A •. Pastora] do Cardeal Suhard foi dirigida aos fiéis de sua 
Diocese. Por isso, nela descreve principalmente as c"ondições e as 
opiniões existentes no seu rebanho. Mas como observou o Bispo 
John Wright, as· mesmas condições, aproximadamente, e exata
mente os mesmos dois pontos de vista se encontram entre os ca
tólicos americanos de hoje. 

Essas duas tendências ou atitudes não constituem novidade, 
muito embora certos problemas individuais· a elas conjugadas 
possam ser peculiares ao nosso século. O P. Edgar Hocedez, 
S. J., em sua brilhante Histoire de la théologie au X/Xe siecle 3 

mostra que uma das mais salientes características do pensamento 
cató1ico durante o reinado do Papa Leão XIII foi o conflito en
tre a tendência conservadora e a progressista. Os que conhecem 
bem a Jiteratura dessa época, assim como a do período anterior 
do século XIX, verificarão f àcilmente que as duas tendências ago
ra expressas no pensamento catóJico americano constituem o de
senvolvimento de atitudes manifestadas no curso do século an
terior. 

Desde que os dois pontos de vista existem entre nós e que 
a divisão tão deplorada pelo Cardeal Suhard pode aparecer no 
catolicismo americano, convém certamente que nosso povo en
tenda tão claramente quanto possível essas dua"s atitudes. Deve
mos esforçar-nos por ver se qualquer das du~s atitudes é por 
si mesma errônea; se alguma delas, ou ambas, podem ser em
pregadas abusivamente; e se há algum especia·1 perigo na adoção 
de qualquer delas. As respostas a estas perguntas são de grande 
importância, e pouco difíceis de obter. 

Em primeiro lugar, é claro que nenhuma dessas tendências 
ou atitudes é, em si mesmo, objetivamente repreensível. Nenhuma 
delas diretamentet. impede alguém de ser fiel a Nosso Senhor, à 
sua Igreja e a s.,tus ensinamentos. A primeira atitude, gera]n~ente 
denominada cortservador<J,_ procede, como de seu centro, do zelo 
pela ortodoxia católiéa.Jüs homens e os escritos que a expri
mem, visam sobretucio ))reservar a integridade da. divina revêla
ção no ensino que dela fazem os membros da verdadeira Igreja. 
Entram em polêmica unicamente para denunciar e reprovar o 
que consideram errado e incorreto nas exposições feitas da men-

3) O terceiro volume dessa obra, abrangendo o pontificado de Leão 
XIII, foi publicado no ano passado pela Edition Universelle em Bruxelas, 
e por Desclée de Brouwer em Paris. 
50* 
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:sagem católica. Certamente, nada há de reprovável neste desígnio 
·e na atitude por ele inspirada. Em si, uma apresentação °inexata 
da mensagem divina constitui um dos piores males do mundo. 
E' um ato diabólico ensinar, como sendo autêntico, um corpo 
·de doutrinas que, em realidade, não passa de uma perversão ou 
·de uma forma mutilada do ensinamento de Jesus Cristo e da 
Igreja católica. A escola de escritores católicos que se ergue 
,contra esse mal, é indubitàvelmente merecedora de aplauso. 

A outra atitude, por sua vez, a chamada "progressista", 
em si é, também, irrepreensível. Compete certamente à Igreja e 
incumbe aos católicos individualmente transmitir à humanidade, 
do modo mais eficaz possível, a verdade cristã. Faltariam ao seu 
dever os católicos que se inibissem de manifestar ao mundo as 
verdades do catolicismo de modo ativo e eficaz por não estarem 
de acordo com os modernos métodos pedagógicos ou com as 
recentes descobertas da ciência. E' dever indeclinável do católico 
.esforçar-se por influenciar o maior número possível de pessoas, 
.a fim de fazê-Ias amar e seguir a Jesus Cristo. Este é o pro
pósito básico que orienta a atitude "progressista" assumida por 
alguns católicos inteligentes e fiéis. Essa atitude opõe-se à apre
sentação da mensagem de Nosso Senhor de maneira estereoti
pada e gasta; combate a substituição, nas obras de certos pu
blicistas católicos, do dogma católico por histórias apócrifas, 
ainda que "edifilantes", ou por notícias de revelações particula
res; e faz questão·'de que o ensino de Nosso Senhor seja trans
mitido do melhor modo possível aos homens e às mulheres que 
Ele veio salvar e pelos quais morreu. Em sua essência, pois, 
a atitude "progressista" é boa e correta. Em si, ela não instiga 
absolutamente a abrir polêmica contra os que seguem a ten
dência "conservadora". A verdade é que ambos esses modos 
de ver são igualmente necessários para que, et~1 nossos dias, se 
po·ss3 escrever e falar acertadamente sobre o cà~olicismo. 

·· O Cardeal Suhard qualificou de d\Jensiva a atitude oposta 
à dos "progress'istas". Devemos lembr~, no entanto, que tal 
atitude não supõe nem produz falta de zelo na propagação da 
fé. O desejo de conservar a fé católica em toda a sua integri
dade e perfeição não obsta de nenhum modo a manifestação 
do zelo pela ação missionária católica. Antes, é o contrário 
que se verifica. Segundo o dogma católico a Igreja é uma or
ganização que, pela sua mesma natureza, pela sua razão de ser, 
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pelo seu essencial princípio de unidade, tem de esforçar-se ne
cessàriamente por atrair novos membros para o seu seio, a fim 
de uni-los a Deus. O afastamento do mundo, no sentido de um 
completo desinteresse pela propagação do Reino de Cristo na 
terra, não constitui de modo · algum a atitude característica das 
pessoas que, nas discussões religiosas que hoje se travam, se 
distinguem principalmente pelo seu amor à ortodoxia. 

Uma tal atitude - de total abandono de qualquer interesse 
pelo bem da humanidade em geral - só a vimos expressa em 
matéria religiosa por uma das menores subdivisões do Mormo
nismo, a chamada "Igreja de Jesus Cristo" dos Cutleristas. O 
seu relatório, impresso nas publicações censitárias oficiais ele 
1936 4, declara que "não há necessidade de Missionários, pois 
que os gentios já repeliram o Evangelho, e quando este tiver. de 
ser novamente enviado ao mundo, sê-lo-á aos judeus, para con
vencimento das nações". Evidentemente essa atitude não tem 
nada de parecido com a de nenhum grupo de católicos. Infeliz
mente, encontram-se muitas vezes, em documentos de origem 
"progressista", descrições da atitude "conservadora" que pare
cem dar a entender que o católico interessado primacialmente 
pela ortodoxia, adota um modo de ver muito semelhante ao dos 
cutleristas. 

Por isto, não devemos esquecer que tant0 a atitude "con
servadora" quanto a "progressista" podem se.r deturpadas e tor
nadas perigosas para o bem-estar espiritual dos nossos católicos 
de hoje. O Cardeal Suhard fala do modernismo e do integrismo 
como de dois erros que devemos evitar, se quisermos apresentar 
ao mundo contemporâneo o ensinamento católico de modo exato 
e frutuoso. O primeiro constitui indubitàvelmente um abuso ou 
corrupção da atitude "progressista". O segundo é caracterizado 
como um deseffrolvimento indesejável da atitude "conservadora". 

O leitor irfcauto daJ>astoral do Cardeal Suhard poderá, tal
vez, chegar à conclus~ perigosainente falsa de que o moder-,. 
nismo e o integrismo são duas doutrinas opostas e igualmente 
falsas, uma levando para a esquerda e outra para a direita do 
genuíno ensinamento católico. Nada, porém, estaria mais longe 
da verdade do que isso. Modernismo, na linguagem técnica da 
doutrina católica, é o nome dado a uma série definida de erros 

4) Religious Bodies, 1936 (Washington, Government Printing Office, 
1941, vol. li, pág. 835). 
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condenados no decreto Lamentabili, na encíclica Pascendi, e no 
motu-próprio Sacrorum antistitum. O Papa Pio X qualificou o 
modernismo de "conglomeração de todas as heresias". 5 _Ao pas
so que integrismo é o nome dado ao ensinamento ou à atitude 
daqueles que se esforçam por apresentar o catolicismo em sua 
inteireza, que expõem o dogma católico exatamente e integral
mente. A palavra "integrismo" foi primeiro usada correntemente 
para designar o espírito e a atitude daqueles escritores católicos 
que tinham entrado em controvérsia contra os modernistas du
rante a primeira década do século corrente. Entendido deste modo, 
o integrismo não era senão a impugnação da heresia moder
nista; ele consistia tão-sómente e fundamentalmente na exposi
ção da doutrina católica. 

Quando vemos que na Pastoral do Cardeal Suhard o inte
grismo é posto em paralelo com o modernismo e apontado co
mo atitude a ser evitada pelos católicos, precisamos saber que 
essa situação decorreu da superveniência, na França, de certos 
acontecimentos de interesse predominantemente nacional. Alguns 
dos escritores franceses que se opuseram com maior energia aos 
erros modernistas, foram também dos que, em política, assumiram 
uma atitude ultra-conservadqra. Muitos deles se acharam impli
cados em um determinado movimento monarquista. Ora, algumas 
das opiniões políticas por eles adotadas eram injustificáveis. Em 
consequência, o úescrédito que cobriu suas ideias políticas es
tendeu-se também a todas as ideias doutrinárias por eles pro
fessadas. O termo "integrismo" acabou, assim, por aplicar-se a 
um campo inteiramente diverso do que, em sua origem, servia 
para designar, e ser malquisto em todas as suas acepções. 

Não obstante isso, é mister não esquecer que o modernismo, 
em si, é uma heresia definida, ou uma coletânea de ensinamentos 
heterodoxos, ao passo que o integrismo, em Sii nada tem de 
herético. A genuína doutrina católica não se entontra a meio 
caminho entre os ensinamentos de Tyrri?t e Loisy e os dos au
tores católicos que os combateram. Impugnando os textos con
denados em Lamentabili, Pascendi e Sacrorum antistitum, os 
escritores católicos da época agiam de modo correto e irrepreen
sível. Se, como está sendo em nosso país, a palavra integrismo 
foi usada para designar o que é especificadamente anti-moder-

6 ) Pascendi, n• 59. Cfr. Codicis Juris Canonici Fontes, Typis Poly
glottis Vaticanis, 1933, 111, 713. 
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nista,·,quer isto dizer então que o integrismo não é mais do que 
a asserção das verdades do catolicismo pressupostas na negação 
dos erros que são incompatíveis com a divina mensagem da 
Igreja. 

Isto não quer dizer que todas as teorias proferidas pelos 
grandes oponentes do modernismo na primeira década do nosso 
século tenham que ser aceitas como fazendo parte da doutrina 
católica. Menos ainda quer isto dizer que qualquer dessas teorias 
individuais possa ser tida legitimamente como pertencendo es
sencialmente ao integrismo. Os homens que discerniram e ata
caram no começo deste século as falsas opiniões então correntes 
em certos meios, divergiram entre si, por vezes até radicalmente, 
em suas individuais conclusões teológicas. Os pontos sobre os 
quais eles divergiam, e sobre os quais os homens do seu tempo 
podiam legitimamente divergir, não constituíam aquilo que os 
modernistas, pelo menos, chamavam de integrismo. O trabalho 
a que se dedicaram os integristas, considerados em conjunto, foi 
o desmascaramento e a destruição da heresia modernista. Esse 
trabalho de equipe - e nenhum outro - é que foi e ainda é 
hoje designado correta e geralmente pelo nome de integrismo. 

Para a gente da nossa terra, por conseguinte, torna-se, na 
melhor hipótese, motivo de confusão apontar o integrismo como 
um perigo que os publicistas católicos devem ~vitar, se quiserem 
que seja bem recebida pelo mundo, que dela tanto necessita, a 
doutrina divinamente revelada. O modernismo constitui, sem a 
menor sombra de dúvida, um perigoso erro; é uma armadilha 
em que pode cair qualquer pessoa que se torne tão entusiasta 
da orientação "progressista", tão pressurosa por apresentar ao 
mundo a doutrina da Igreja de maneira aceitável, que olvide os 
pontos essenciais.- do dogma católico. O integrismo, ao contrário, 
por si mesmo, hão constitui perigo algum. E' de outra espécie, 
muito diferente: a armacJilha em que se arrisca a cair um escri
tor "conservador", zelo~ de conservar íntegra a fé católica, mas 
descuidoso da maneira pela qual ele a transmite em seus escritos. 

Esse perigo é o de vazar a divina e vital mensagem da Igreja 
em uma linguagem ininteligível. Os que caem nesse erro, e as
sim inutilizam o seu próprio trabalho em prol da Igreja, são os 
que se contentam com traduzir mal os textos dogmáticos ou teo
lógicos dos manuais latinos. Eles se exprimem em lugares co
muns que já foram de interesse vital para ouvintes e leitores 
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da nossa língua, mas que se tornaram contraproducentes para 
os homens do nosso tempo. Eles tendem a ser homens de um 
só livro, prontos para repetir eternamente as conclusões de qual
quer manual de teologia, sem tomar em consideração que ne
nhum texto de compêndio escolar pode fornecer, ou ter a inten
ção de fornecer, um quadro completo dos ensinamentos que eles 
têm o privilégio e o encargo de comunicar ao mundo. 

Esse não é, todavia, o pior mal que ameaça a vida intelectual 
dos nossos católicos, pois esse é fácil de reconhecer e evitar onde 
se encontre. O pior mal que os ameaça, não provém de uma per
versão da atitude "conservadora", mas sim de um abuso da ati
tude "progressista". O progressista se preocupa antes de tudo 
em apresentar a doutrina católica de modo interessante e aceitá
vel para a gente da nossa época. Ele precisa estar sempre atento 
contra a tentação de modificar o ensinamento da Igreja ou de 
omitir alguns de seus elementos essenciais a fim de torná-lo mais 
simpático. O mundo - tomando esta palavra no seu fundamental 
sentido teológico - constitui a sociedade humana mais radical
mente contrária ao reinado de Deus na terra, e, em consequên
cia, sempre recebeu com larga hospitalidade todas as deforma
ções da doutrina católica. A história do modernismo, com a sim
patia manifestada aos seus propugnadores pelas pessoas que não 
pertenciam à Igreja, constitui apenas um exemplo, entre muitos, 
dessa tendência característica. Grande parte do ensinamento do 
catolicismo seria bem aceito pelo mundo, se fosse apresentado 
como sendo outra coisa do que realmente é: a única revelação . 
divina, cujo conhecimento é indispensável a todos os homens, 
porque Deus mesmo quis elevar a humanidade a um destino 
sobrenatural. A própria Igreja seria uma instituição muitíssimo 
popular, se quisesse desistir de proclamar o que realmente é: a 
assembleia dos membros de Cristo, fora da qual não há salvação. 

O grosseiro modernismo dos primófidios deste século não 
constitui agora perigo grave para nós. ot seu ensinamento, con
denado por Pio X, contradiz de modo tão evidente o dogma ca
tólico, que ninguém pode se transviar em segui-lo pensando que 
está seguindo a orientação da Igreja e servindo-a melhor. O 
perigo, hoje, consiste, para o "progressista" bem intencionado, 
em esforçar-se por popularizar o catolicismo em um mundo im
pregnado de secularismo, e, para isso, adotar a tática errônea 
de adaptá-lo, acomodá-lo, ou minimizá-lo. 
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Gomo o homem secularizado só se interessa pelo que con
cerne a esse mesmo mundo, há sempre risco, para o católico 
progressista excessivamente zeloso e insuficientemente instruído, 
de deixar de lado tudo o que diz respeito ao sobrenatural e à 
vida ultra-terrena no catolicismo, quando procura ensinar-lhe, de 
maneira acessível à mentalidade hodierna, em que consiste a dou
trina da Igreja. 

Na sua encíclica Testem benevolentire, o Papa Leão XIII 
manifestou energicamente o que pensava sobre essa tática de 
apresentar a mensagem católica sem incluir nela esses elementos 
que se julgam contrários às tendências modernas. As palavras 
de Leão XIII a esse respeito são de tremenda importância para 
os teólogos de nossos dias. Ele fala de certas "novas opiniões" 
contra as quais ele acha de seu dever protestar "a fim de manter 
a integridade da fé e defender a segurança dos fiéis": 

"Os princípios dos quais decorrem as novas opiniões ·por 
Nós mencionadas podem-se reduzir a isto: que para conduzir 
mais fàcilmente ao catolicismo os que estão fora dele, a Igreja 
deve adaptar-se de algum modo à nossa adiantada civilização, 
e, abrandando o seu antigo rigor, mostrar-se indulgente para com 
as teorias e os métodos populares. Muitos entendem que isto deve 
ser praticado, não sómente no que concerne à regra da vida, 
mas também no que respeita às doutrinas, nas, quais o depósito 
da fé se contém. Pois alegam que é conveniente, a fim de agir 
de modo atraente sobre as vontades daqueles que não estão de 
acordo conosco, passar por cima de certas doutrinas, como se 
fossem ele menor importância, ou dando a entender que elas po
dem não ter o sentido que a Igreja sempre invariàvelmente lhes 
deu. Sobre este ponto, o Concílio do Vaticano declarou: "A dou
trina da fé, que Deus revelou, não se propõe como uma teoria fi
losófica, elaborada pela inteligência humana, mas como um de
pósito divino, entregue i Esposa de Cristo para ser fielmente 
conservado e infalivelme!-lte ensinado. . . Deve-se manter fielmente 
o sentido dos dogmas sagrados tal como a Santa Madre Igreja 
uma vez o definiu, e não abandoná-lo sob o especioso pretexto 
de um mais profundo entendimento". 6 

A mitigação doutrinária a que Leão XIII se referiu, conduz 
inevitàvelmente ao sistema do minimismo. Originàriamente su-

6) The Great Encyclical Letters of Pope Leo XIII, Benziger Brothers, 
New York, _1903, pág. 442. 
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punha-se que era lícito minimizar o dogma católico quando,. para 
não aumentar desnecessàriamente as dificuldades de conversões 
em perspectivas ou para facilitar a vida mental de católicos ins
truídos e extraordinàriamente sensíveis, exigia-se deles a menor 
quantidade possível de dogma consistente com a verdade divina. 
A palavra mesma, no entanto, suscitava discussões, pois a pre
gação da verdade revelada nunca poderia ser medida em termos 
de mínima ou de máxima quantidade. Como embaixadores de 
Cristo, os sacerdotes não têm que ver quão muito ou quão pouco 
da doutrina divina eles hão de pregar; o seu dever é pregar 
exatamente e unicamente o que Nosso Senhor determinou que 
pregassem, dentro e através da sua Igreja. 

Na sua mencionada encíclica Testem benevolentice Leão XIII 
estabeleceu a base sobre a qual se há de fazer a necessária con
ciliação dos dois pontos de vista descritos na Pastoral do Car
deal Suhard. Ele insistiu sobre a eficácia da pregação da men
sagem católica em sua inteireza. E sobretudo realçou o fato de 
que os homens devem ser levados a Nosso Senhor somente do 
modo que Ele determinou. 

"Nada de diminuir por motivo algum ou de omitir qualquer 
ponto da doutrina revelada por Deus. . . Quem quer que assim 
fizesse, mostraria antes querer afastar católicos da Igreja do que 
levar ao seu seio os que a ela ainda não pertencem. Que venham 
ou retornem todos os que andam vagando longe do aprisco de 
Cristo: nada será mais caro ao Nosso coração; mas que isso 
não se faça por nenhum outro caminho senão aquele que Cristo 
mesmo indicou". 7 

Leão XIII 1eferiu-se acima a um dos efeitos que teria a pre
gação de uma doutrina edulcorada. Esse efeito seria antes afas
tar católicos da Igreja, do que levar a ela novos convertidos. 
Ele advertiu assim que a heresia, considerada não apenas como 
um pecado, mas também como um ensinamento, ·acarretou sem
pre como consequência o cisma, a cisão, ~, desunião na assembleia 
dos cristãos. A união dos católicos, que ele desejava fortalecer 
e que é o resultado da oração de Cristo pela sua Igreja, só pode 
advir da fiel e íntegra pregação da revelação divina. 

7) Obr. cit., pág. 443. 
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A .. Ação Católica no Direito Eclesiástico. 
(Conclusão.) 

Pelo Pe. Dr. R a mó n O r ti z, Jacareí, São Paulo. 

TERCEIRA PARTE: A AÇÃO CATóLICA NO DIREITO PARTICULAR 
BRASILEIRO. 

Capítulo V. Antes do Concílio Plenário Brasileiro. 

Artigo t. "O Primeiro Código da Igreja Brasileira". 

A 21 de Julho de 1707 foram publicadas no Brasil as "Cons
fituições Primeiras do Arcebispado da Baía", pelo seu insigne 
organizador, o Arcebispo Dom Sebastião Monteiro da Vide. Para 
a época em que foram redigidas, pela abundante anotação, pela 
síntese que faz do Concílio Tridentino, pela documentação hau
rida no Direito Canônico, Concílios, Decretos Pontifícios, San
tos Padres, Doutores e Praxistas, é um trabalho de inconfundível 
valor. 

O seu conteúdo é este: Compreende cinco (5) livros, cons
tando ·o primeiro de setenta e quatro (74) títulos, o segundo de 
vinte e sete (27), o terceiro de trinta e nove (39), o quarto de 
sessenta e seis (66) e o quinto de setenta e quatro (74). No 
primeiro livro se encontra uma síntese de Fé Católica e dos seus 
ensinamentos; da obrigação dos pais, mestres,, amos, senhores e 
sacerdotes de ensinarem a doutrina cristã aos filhos, discípulos, 
criados, escravos e fregueses; do culto devido a Deus, à Virgem 
Santíssima, aos Santos, às Relíquias e às Imagens; e dos sete 
Sacramentos. O segundo trata da Santa Missa, da obrigação de 
guardar os domingos e dias santificados, do jejum e da absti
nência, dos dízimos, primícias, oblações e ofertas que se ofere
ciam às igrejas. O terceiro ainda dos clérigos, procissões, ofícios 
divinos e horas canônicas, pregação, provimento das igrejas e 
religiosos. O quarto expõe a matéria sobre a imunidade e isen
ção de pessoas eclesiás'1cas, os privilégios concedidos aos cléri
gos e pessoas eclesiásticas, às igrejas, capelas e mosteiros, os 
testamentos, enterros, exéquias e sufrágios dos defuntos, as se
pulturas, as confrarias, capelas e hospitais, as esmolas e a exe
cução dos mandatos dos superiores. O último estabelece o crime 
de heresia, da blasfêmia, das feitiçarias, da simonia, do sacrilé
gio, do perjúrio, dos falsários, da usura, dos delitos da carne, 
das penas espirituais, das pessoas que estavam obrigadas a ter 
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as Constituições e do dever dos párocos de lê-las para os seus 
fregueses. 1 

Nessas "Constituições Primeiras do Arcebispado da Baía" 
nada se poderia evidentemente encontrar referente à Ação Ca
tólica, que ficou estudada segundo os documentos pontifícios. 
Mesmo o que no C. D. C. vem exposto sob o nome de "asso
ciações de fiéis", ali apenas se vislumbra sob o nome de Con
frarias, como se pode verificar nas constituições n. 867-875 e 881,, 
das quais a primeira assim está redigida: "Por que as Confrarias 
devem ser instituídas para serviço de Deus Nosso Senhor, honra, 
e veneração dos Santos, e se devem evitar nelas alguns abusos, e 
juramentos indiscretos, que os Confrades, ou Irmãos põem em 
seus Estatutos, ou Compromissos, obrigando com eles a pensões 
onerosas, e talvez indecentes, de que Deus Nosso Senhor, e os 
Santos não são servidos, convém muito divertir estes inconvenien
tes. Portanto mandamos, que das Confrarias deste nosso Arce
bispado, que em sua criação foram erigidas por autoridade nossa,. 
ou daqui em diante se quiserem erigir com a mesma autoridade, 
que as faz Eclesiásticas, se remetam a Nós os Estatutos, e Com
promissos, que quiserem de novo fazer, ou já estiverem feitos, para 
se emendarem alguns abusos, se neles os houver, e se passar 
licença in scriptis, para poderem usar deles". 2 

Artigo 2: O Concílio Plenário Latino-Americano. 

Aos 16 de Julho de 1892, Leão XIII dirigiu aos Arcebispos e 
Bispos da Espanha, Itália e duas Américas uma Carta Encíclica 
sobre o quarto centenário do descobrimento do continente ame
ricano. O imortal Pontífice, aproveitando a data comemorativa 
"do maior e do mais belo fato, que o gênero humano jamais viu 
realizar", julgou de bom alvitre servir-se da oportunidade para 
"excitar os espíritos e inflamar o zelo", para que, nas terras des
cobertas por Cristóvão Colombo, crescesse e se desenvolvesse, 
com maior intensidade, aquela mesma fé. que norteou o insigne 
navegador para a realização de seu grande sonho. 

Em retribuição ao gesto nobilíssimo do Chefe da Igreja no 
quarto centenário do Novo Mundo, o Episcopado Latino-Ameri
cano publicou, em 12 de Outubro daquele mesmo ano, uma Pas
toral Coletiva sobre a liberdade e independência do Pontífice 

1 ) Cr. Barbos a, Manuel, A Igreja no Brasil (Rio 1945), pp. 133-134. 
2 ) Constituições Primeiras do Arcebispado da Baía, (S. Paulo 1853), 

p. 304. 
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Romano, que produziu "no mundo cristão um eco estrondoso em 
favor da causa do Pontificado". 

Esses dois célebres documentos da mais alta significação his
tórica e da maior repercussão internacional assinalam, de modo 
providencial, uma nova fase nos anais da vida católica americana 
-e deram ensejo magnífico para que o grande Papa do século XIX 
iniciasse uma série de medidas para o melhor desenvolvimento do 
reino de Cristo entre os povos latinos deste lado do Atlântico, que 
culminou com as Letras Apostólicas Cum diutumum, de 25 de 
Dezembro de 1898, convocando uma assembleia de todos os Bis
pos das Repúblicas da América Latina. 

A escolha de Roma para sede do Concílio partiu dos próprios 
pre!ados, ou "por causa das dificuldades, das comunicações e das 
distâncias que deveriam percorrer se fosse preciso reunirem-se 
numa cidade da América", ou num testemunho da sua veneração 
e do seu amor ao Pai Comum da Cristandade, ou, ainda, como 
bem frisou o Cônego Benedito Marinho, para "cortar o caminho 
a possíveis competições e susceptibilidades nacionais". 3 

Igualmente nos Acta et Decreta deste Concílio, ainda nada 
se encontra sobre a Ação Católiça. Há, porém, um pouco mais 
para a classificação das associações de fiéis, a serem futuramente 
mencionadas no C. D. C., pois não apenas fala de Confrarias, 
como nas Constituições da Baía, mas de div_ersas outras asso
ciações e também as Ordens Terceiras aí são citadas, como se 
vê no Título XI, Capítulo IV: De piis sodalitiis, cujos decretos 
787-788 estão assim exarados: 

"Enixe commendamus Sodalitates SS. Sacramenti, Doctrince 
christiance, SS. Cordis lesu, lmmaculatce Conceptionis et Septem 
dolorum eiusdem B. M. Virginis, Filiarum Marice, nec non So
dalitates pro animabus Purgatorii, aliasque ab Ecclesia probatas, 
qure, inspectis omnibus toei et temporis circumstantiis, aptiores 
videantur ad spiritualem utilitatem fidelium. Summopere etiam 
commendamus Aposto/atum Orationis, Conferentias S. Vincentii 
a Paulo et Pia Opera Propagationis Fidei, Sanctce lnfflntice et 
Scholarum Orientis. Quamvis Tertius Ordo S. Francisci, aut alio
rum Ordinum, Confraternitatum conditionem non habeat, cum de 
vita religiosa quodammodo participet, et sodales tertiarii, proprii 
Ordinis habitu incedentes, prrecedant omnes Confraternitates etiam 

3) Cfr. Barbos a, op. cit., pp. 137-142. 
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SS. Sacramenti ut pluries a Sancta Sede declaratum fuit; ho,c ta
men in loco illum opportune commendandum iudicamus, tamquam 
nobilissimum piarum Sodalitatum exemplar et christianorum mo
rum tutamen. Quare omnes Episcopos his verbis SS. D. N. Leonis 
XIII hortamur: "Date operam ut (fideles) Tertium Ordinem 
vulgo noscant atque ex veritate restiment; providete, ut qui 
curam gerunt animarum, doceant sedulo qualis ille sit, quam fa
cile unicuique pateat, quam magnis in animarum salutem privi
legiis abundet, quantum utilitatis privatim et publice polliceatur" .4 

Artigo 3. A Pastoral Coletiva de 1915. 

Depois do Concílio Plenário Latino-Americano, diante das 
novas e particulares exigências do país, surgiu a ideia de um 
Concílio Nacional. A Santa Sé aconselhou adiar o projeto e a 
realização de conferências episcopais, a fim de recolher e com
pilar a matéria necessária a uma legislação eclesiásti'ca de maior 
envergadura. 

Incumbiu-se de tão árdua tarefa o Episcopado do Sul e, em 
1901, por ocasião da sua primeira conferência, lançou o primeiro 
esquema, que, posteriormente, foi alterado, modificado nas Con
ferências de Aparecida, Mariana e S. Paulo e considerado bas
tante satisfatório, em 1915, na Conferência de Friburgo, onde 
recebeu a denominação de Constituições das Províncias Eclesiás
ticas Meridionais do Brasil. 

Redigidas pelos Prelados do Sul e, por eles promulgadas, 
tornaram-se igualmente a base da legislação eclesiástica do 
Norte. Desde 1911, mereceram a aprovação dos Prelados das 
Províncias Setentrionais, que, na Pastoral Coletiva redigida após 
a conferência episcopal celebrada na sede primacial, em Outubro 
de 1915, renovaram os seus aplausos com estas palavras: "Fa
zemos Nossa essa obra importante e utilíssima, e recomendamo
la ao nosso Clero e aos fiéis das nossas Dioceses e ainda que, 
pela circunstância dos lugares, em alguns pontos seja difícil ob
servá-la com exatidão, sirva ela sempre de orientação e seja ob
servada enquanto as circunstâncias permitirem". 

As resoluções e estatutos das conferências do Episcopado do 
Sul ou a Pastotal Coletiva de 1915, como ainda hoje é denomi
nada pelo clero nacional, foram adotados no Brasil desde 1901 e 

4) Acta et Decreta Concilii Plenarii Americre Latinre (Romre 1902), 
pp. 346-347. 
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continuaram em vigor, embora com a força apenas de estatutos 
ou constituições sinodais. 

Dois anos depois da promulgação da Pastoral Coletiva de 
1915, surgiu o Código do Direito Canônico. Como era de prever, 
as Constituições das Províncias do Sul deveriam sofrer modifi
cações, para que permanecessem em completo acordo com as de
terminações da nova legislação ela Igreja Universal. 

Em 13 de Maio de 1918, o Cardeal-Arcebispo do Rio de J a
neiro dirigiu aos seus diocesanos uma Carta Pastoral, publicando 
as modificações e os aditamentos feitos às Constituições das Pro
víncias Eclesiásticas Meridionais para a sua Arquidiocese, em 
execução ao novo Código do Direito Canônico. Esse importante 
documento integrou a Pastoral Coletiva de 1915 na nova regu
lamentação eclesiástica, e o Código do Direito Canônico entrou, 
tanto quanto possível, em vigor, em todas as dioceses do Brasil. 

Vejamos, em síntese, cada um dos seis títulos das Consti
tuições promulgadas em 1915, pelo Episcopado do Sul. 

O primeiro título trata da fé. "O primeiro e o principal 
cuidado dos Pastores, declaram, deve-se dirigir ao que é neces
sário para conservar íntegra e inviolável a fé católica, professada 
e ensinada pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana, fora da 
qual é impossível a salvação". Está dividido nos seguintes capí
tulos: 1) Profissão de fé; 2) Pregação; 3) Doutrina Cristã; 4) 
Auxiliares do Pároco no ensinamento da Doutrina Cristã; 5) Pe
rigos contra a fé; 6) Principais erros modernos; 7) Conservação 
da fé; 8) Escolas católicas. 

O segundo título diz respeito aos sacramentos. E' positivada, 
nessa parte, "a missão principal do Pároco, que é procurar a san
tificação das almas pela exata e escrupulosa administração dos 
sacramentos". Compõe-se de dez capítulos: 1) Sacramentos; 2) 
Batismo; 3) Confirmação; 4) Eucaristia; 5) Penitência; 6) Extre
ma-Unção; 7) Ordem; 8) Matrimônio; 9) Sacramentais; 10) 
Indulgências. 

O terceiro título é consagrado ao culto. Demonstra que "o 
meio mais nobre e mais santo de todos os deveres do homem é 
o de prestar a Deus o culto de amor e de adoração que lhe é 
devido pela sua suma excelência e infinita majestade". Com
preende os dezoito capítulos seguintes: 1) Culto; 2) Santo Sa
crifício da Missa; 3) Jesus Cristo; SS. Coração de Jesus; 4) 
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Culto do Espírito Santo; 5) Devoção à SS. Virgem; 6) Culto 
da Sagrada Família; 7) Culto dos Anjos e Santos; 8) Culto 
a S. José; 9) Culto das Santas Relíquias; 10) Culto das ima
gens; 11) Santificação das festas; 12) Unificação do calendá
rio; 13) Jejum e abstinência; 14) Igrejas e oratórios; 15) Pro
cissões e peregrinações; 16) Exéquias; 17) Cemitérios; 18) 
Música Sacra. 

O quarto título se refere à disciplina do Clero. Começa lem
brando "a organização perfeitíssima dada à Igreja por Jesus Cris
to", de modo que os seus membros não exercessem todos as 
mesmas funções, mas se auxiliassem mutuamente e houvesse um 
grêmio especial, formado dos que são chamados por Deus como 
Aarão e separados do comum dos fiéis pela sagrada ordenação. 
Este grêmio é o de que chamamos clero, e os seus membros clé
rigos. Nele se estudam estes capítulos: 1) Romano Pontífice; 
2) O Episcopado; 3) O Vigário Geral; 4) Cabido da Catedral, 
Vigário Capitular e Cônegos; 5) Consultores diocesanos; 6) 
Examinadores e Párocos consultores sinodais; 7) Cúria Episco
pal; 8) Vigários Forâneos; 9) Os Párocos; 10) Provimento, 
destituição e remoção econômica dos Párocos; 11) Coadjutores; 
12) Seminários; 13) Seminários Centrais; 14) Clero; 15) Vida 
e honestidade dos sacerdotes; 16) Clérigos estrangeiros; 17) 
Ordens religiosas; 18) Religiosos de votos solenes; 19) Ins
titutos de votos simples. 

O quinto título estuda os costumes do povo. Nele exortam 
os Srs. Arcebispos e Bispos "aos Revdos. Párocos e Sacerdotes 
em geral, que, à vista dos males que assoberbam, ameaçam e 
corroem a sociedade nos tempos que atravessamos, trabalhem na 
medida de suas forças para melhorar os costumes do povo, e 
não se deixem ficar tranquilos, de braços cruzados, como se 
fossem indiferentes à sua sorte no meio das calamidades da hora 
presente". Contém os catorze capítulos seguintes: 1) Vida cristã 
em geral; 2) Vida cristã na família; 3) Educação cristã dos fi
lhos; 4) Escolas e colégios em geral; 5) Escolas secundárias; 6) 
Meios de conservar os bons costumes e corrigir os maus; 7) 
Missões; 8) Extirpações dos vícios; 9) Classe operária; 10) 
Associações católicas e ação social; 11) Confrarias e irmanda
des; 12) Ordens Terceiras; 13) Dioceses; 14) Concílio Nacional. 

O sexto e último título se reduz a um capítulo que contém 
o decreto de promulgação das Constituições. 
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Segue-se um Apêndice com oitenta e quatro capítulos, con
tendo fórmulas de profissão de fé, estatutos da Doutrina Cristã, 
regulamentos para o ensino do catecismo, para as fábricas e so
bre a música sacra, vários decretos pontifícios, atos de consa
gração, pequeno cerimonial de Bento XIII para as funções da 
Semana Santa, e muitas outras instruções indispensáveis aos pá
rocos. 6 

Neste "Terceiro Código da Igreja Brasileira" começam a 
)obrigar-se as primeiras linhas da Ação Católica. Promulgado em 
1915, já reflete o pensamento de Pio X sobre o apostolado leigo. 
O termo ação católica social aparece pela primeira vez em do
cumento semelhante, no n. 1572: "Desejando, quanto nos seja 
possível, concorrer para melhorar a situação das classes sociais 
de acordo com as repetidas instruções da Santa Sé, entendemos 
que, com as devidas precauções e sempre sob a inspiração e di
reção dos Bispos diocesanos, o clero e os fiéis não devem se 
abster da ação católica social". 6 

No n. 1586 se dá uma noção deste apostolado: "A ação 
social, como fàcilmente se depreende do que fica dito, constitui 
um verdadeiro apostolado para honrar e glorificar a Jesus Cris
to, visto que se propõe restaurar todas as coisas em Cristo. Por
tanto, todos os promotores e diretores do movimento católico 
devem ser católicos a toda a prova, convictos· da sua fé, solida
mente instruídos nas coisas da religião, sinceramente submissos 
à Igreja e às suas leis, dotados de verdadeira piedade, de virtu
des varonis, de costumes tão puros e de vida tão ilibada que 
sirvam de exemplo eficaz para todos. Só quando estivermos bem 
penetrados de Jesus Cristo, da sua graça e de suas virtudes, po
deremos mais fàcilmente restaurá-lo na família e na sociedade, e 
levá-lo de novo ao coração do povo iludido nos tempos atuais 
por teorias enganadoras e capciosas". 7 

No n. 1577 se fala da confederação das associações católicas: 
"Para haver unidade da ação social em toda a diocese, além da 
fundação das associações paroquiais, queremos que haja na sede 
do Bispado, ou em outra cidade indicada pelo Bispo, a confedera
ção das associações católicas, composta de católicos práticos e 

51 

5) Cfr. 8 ar b os a, op. cit., pp. 157-161. 
6) Pastoral Coletiva, (Rio 1915), p. 398. 
7) Pastoral Coletiva, p. 402. 
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trabalhadores ou dos melhores membros das associações masculi
nas". 8 

E em outros números desse mesmo Capítulo X - Associa
ções católicas e ação social - vêm expostas diversas normas de 
caráter pastoral sobre o assunto. 

Eram os albores do movimento que iria iniciar-se. 

Artigo 4. Os Sínodos. 

"No Brasil foram realizados os seguintes Sínodos Diocesa
nos: 1) Baía, em 1707, sob a presidência de D. Sebastião Mon
teiro da Vide; 2) Fortaleza, em 1888, de D. Joaquim José Vieira; 
3) O primeiro de Diamantina, em 1903, de D. Joaquim Silvério 
de Sousa; 4) Mariana, em 1903, de D. Silvério Gomes Pimenta; 
5) Recife, em 1908, de D. Luís Raimundo da Silva Brito; 6) O 
primeiro de Florianópolis, em 1910, de D. João Becker; 7) O 
segundo de Diamantina, em 1913, de D. Joaquim Silvério de 
Sousa; 8) O segundo de Florianópolis, .em 1919, de D. Joaquim 
Domingues de Oliveira; 9) O primeiro de Porto Alegre, em 1921, 
de D. João Becker; 10) Maranhão, em 1924, de D. Otaviano de 
Albuquerque; 11) O terceiro de Florianópolis, em 1925, de D. 
Joaquim Domingues de Oliveira; 12) O terceiro de Diaman
tina, em 1927, de D. Joaquim Silvério de Sousa; 13) Campinas, 
em 1928, de D. Francisco de Campos Barreto; 14) São Carlos, 
em 1941, de D. Gastão Liberal Pinto; 15) O segundo de Porto 
Alegre, em 1942, de D. João Becker; 16) Belo Horizonte, em 
1944, de D. Antônio dos Santos Cabral. (Da Revista Eclesiás
tica Brasileira, 1942, pág. 1.009)". 9 

A esta relação pode-se acrescentar, pelo menos, o Sínodo de 
Aterrado, de 1924. on 

Da enumeração supra o 2), 3), 4), 5) e 6) nada apresentam 
quanto à Ação Católica. Em linhas gerais eles se orientam pelas 
Primeiras Constituições Eclesiásticas da Baía e pelo Concílio Ple
nário Latino-Americano. O de Mariana, 1908, aparece citado em 
diversos outros. E em todos eles apenas se fala em Irmandades. 

O 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), e o de Aterrado são pos
teriores à Pastoral Coletiva e ao C. D. C. Nestas fontes alguns 
se abastecem longamente (máxime o de Campinas, 1928) e lhes 

8 ) Pastoral Coletiva, p. 400. 
9) Barbosa, op. cit., p. 131. 
9a) E os da Bafa (1945) e de Guaxupé, 1948. (Nota da Redação.) 
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refletem o pensamento. Eis por que já se faz neles menção da 
Ação Social Católica, como no 2. 0 de Florianópolis, no 1 .0 de 
Porto Alegre e no de Campinas. 

Os três últimos citados são posteriores ao Concílio Plenário 
Brasileiro e estudar-se-ão adiante. 

Artigo 5. O Mandamento e os Estatutos de 1935. 10 

Antes do C. P. B., são estes os documentos oficiais de caráter 
legislativo que lançaram no Brasil a Ação Católica com uma or
ganização característica, diferente de tudo o que até então havia, 
embora conservando dentro dos seus moldes as organizações 
existentes. 

O Mandamento, assinado por toda a Hierarquia, foi redigido 
nestes termos: "Correspondendo aos desejos paternais e elevados 
propósitos de Sua Santidade o Papa Pio XI que por toda a 
parte quer se organize a Ação Católica, de maneira eficiente e, 
quanto possível, uniforme, Nós, Arcebispos e Bispos do Brasil, 
havemos por bem promulgar, cada um para a própria diocese, 
os presentes Estatutos da Ação Católica Brasileira, já revistos e 
abençoados pela Santa Sé. Portanto, para a maior glória de Deus, 
salvação das almas e bem espiritual da nossa pátria, ao mesmo 
tempo que os damos por promulgados, mandamos igualmente que, 
de acordo com estes Estatutos Gerais, em todas as dioceses e 
paróquias do território nacional, seja, quanto antes, organizada a 
Ação Católica Brasileira. Rio de Janeiro, aos 9 de Junho, festa 
de Pentecostes, 1935". 

Os Estatutos. - O primeiro Código ela Ação Católica Brasi
leira foram os Estatutos Gerais, promulgados juntamente com o 
Mandamento. "Revistos e abençoados pela Santa Sé", eles têm 
uma grande significação para o apostolado leigo organizado em 
terras brasileiras. Compreendem quatro partes: 1) Natureza e 
fins ( quatro artigos). 2) Das organizações fundamentais da 
A. C. B. (oito artigos). 3) A coordenação das associações e obras 
católicas ( seis artigos). 4) Dos órgãos diretores e coordenadores 
da A. C. B. (oito artigos). 

Em relação aos aspectos específicos da Ação Católica estu
dados neste trabalho, encontramos nos Estatutos de 1935 a par
ticipação, a organização e a coordenação nos artigos 1.0 e 2.0 : 

"A Ação Católica Brasileira é a participação organizada do lai-

10) Texto do Mandamento e dos Estatutos. 
51* 
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cato católico do Brasil no apostolado hierárquico, para a difusão 
e atuação dos princípios católicos na vida individual, familiar e 
social. Para alcançar os seus fins, a Ação Católica Brasileira 
propõe: 1) Reunir em organizações próprias, de caráter nacional, 
diocesano e paroquial, os homens, as senhoras, a juventude mas
culina e feminina. 2) Coordenar todas as associações e obras ca
tólicas existentes". 

Em toda a segunda parte a ideia de distinção entre as orga
nizações de Ação Católica é clara; aí entre outros encontra-se o 
artigo 5.0 : "Individualmente os católicos brasileiros só fazem par
te da Ação Católica, quando inscritos em uma das seguintes or
ganizações, _consideradas como básicas e fundamentais: a) Ho
mens da Ação Católica (H. A. C.), para os maiores de 30 anos 
e os casados de qualquer idade. b) Liga Feminina da Ação Ca
tólica (L. F. A. C.), para as maiores de 30 anos e as casadas de 
qualquer idade. c) Juventude Católica Brasileira (J. C. B.), para 
moços de 14 a 30 anos. d) Juventude Feminina Católica (J. F. C.), 
para moças de 14 a 30 anos". 

A expressão mandato é aplicada às diretorias, no artigo 9.0 : 

·'!As diretorias das organizações fundamentais da Ação Católica 
serão compostas do assistente eclesiástico, presidente, secretário 
e tesoureiro, com mandato de três anos"; e no artigo 24.0 : "Jun
tas e Conselhos Diocesanos. Aos Conselhos Diocesanos, constituí
dos dos assistentes eclesiásticos, presidentes, secretários e tesou
reiros diocesanos das organizações fundamentais da Ação Cató
lica e da Confederação das Associações Católicas, aos quais os 
respectivos Bispos poderão acrescentar mais alguns membros, 
-competem, dentro dos limites da diocese, as mesmas atribuições 
do Conselho Nacional. Dentre os seus membros, o Exmo. Bispo 
escolherá um assistente eclesiástico, um presidente, secretário e 
tesoureiro, com mandato de três anos, que formarão a mesa di
retora ou a Junta Diocesana da Ação Católica, com funções aná
logas às da Junta Nacional" (cf. art. 22). 

A estes Estatutos foram acrescentados, em mais de uma dio
cese, regulamentos provisórios, que, por não terem força de lei, 
,deixam de ser considerados aqui. 
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Artigo 6. Carta de Pio XI ao Episcopado Brasileiro. 11 

Altamente honroso e elucidativo para a vida da A. C. B. é 
este documento. Além da solicitude pastoral que nele transpa
rece, figuram aí os pontos marcantes da posição jurídica da Ação 
Católica tal como aqui foi estudada. 

1) A organização: "Uma coisa há, porém, que nunca será 
assaz recomendada e é que as Associações instituídas vivam, não 
dizemos tão só em perfeita harmonia, mas sàbiamente coordena
das na mais estreita unidade; portanto, associações paroquiais, 
organismos diocesanos, centros diretivos nacionais, tudo seja 
congruentemente compacto e entrelaçado, como membros de um 
só corpo, coortes de um só valoroso exército. . . Só assim, judi
ciosa e devidamente organizada e generosamente coadjuvada será, 
sem dúvida, a A. C. o pacífico exército que combaterá a sagrada 
peleja pela defesa de propagação do reino de Cristo, que é reino 
de justiça, de amor e de paz". 

2) A especialização: "Esta unidade, aliás, de forças e de 
esforços, em que tanto insistimos, absolutamente não impede que 
a A. C.1 por isso mesmo que recebe em seu seio pessoas de 
todas. as classes, proporcione a cada categoria cuidados e forma
ção especiais, assistindo separadamente à classe dos lavradores, 
operários, estudantes, intelectuais, ou artífices. Antes de tudo isto, 
como a experiência o atesta, é em verdade necessário para se 
conseguir adequadamente o fim da A. C.: fazer de cada indi
víduo um apóstolo de Cristo no ambiente social em que a Provi
dência o colocou~ . . E' conveniente que se dediquem estas re
uniões da A. C. em separado a jovens, estudantes, homens ou 
senhoras católicas, operários ou de profissões liberais, como, por 
exeinplo, advogados, médicos, comerciantes, industriais, etc., a 
fim de se tratarem argumentos especializados que, relacionando
se com a Igreja e o apostolado da A. C., maiormente interessem 
a cada categoria ou classe." 

3) A coordenação: "Nem a tão ingente empresa hão de fal
tar outras cooperações, além da assistência divina, pois a A. C. 
não obsta e muito menos anula quaisquer iniciativas e formas 
de apostolado; pelo contrário, as suscita, apóia, coordena". 

4) A distinção entre Ação Católica e Obras Auxiliares: 
" ... e por isso é a primeira a solicitar e aceitar como auxiliares 

11) Pi o XI, Epístola Quamvis Nostra, 21 Out. 1935. AAS. vol. 27, 
pp. 159-164. Tradução do C. P. B., pp. 76-83. 
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todas as forças, instituições, atividades que, embora não se en
contrem no quadro oficial da A. C., labutam pelo bem co·mum 
das almas ... E' desta forma que os Institutos e Associações des
tinados ao cultivo da piedade e maior cultura religiosa ou outras 
espécies de apostolado social, verdadeiramente se constituem em 
obras auxiliares da A. C., pois permanecendo cada qual no ter
reno que lhe diz respeito, haverá "concordância e consenso", "cor
dial união", "mútua colaboração" como desejamos e tanto reco
mendamos". 

Capítulo VI. No Concilio Plenário Brasileiro. 1 

Artigo 1. Litterre Apostolicre de Pio XII. 2 

Sua Santidade o Papa Pio XII, na Carta ao Cardeal Legado 
ao Primeiro Concílio Plenário Brasileiro, refere-se explicitamente 
à Ação Católica nestes termos: " ... agendum de Actione Catho
lica in omnibus istic dicecesibus magis in dies fovenda aptiusque 
ordinanda". 

Artigo 2. Epistola Conciliaris. 3 

Sua Eminência o Cardeal Legado, os Srs. Arcebispos e Bis
pos do Brasil dirigiram ao clero e aos fiéis uma carta coletiva 
por ocasião do encerramento do C. P. B., a 20 de Julho de 1939, 
com uma menção explícita da Ação Católica. Nesse documento, 
em capítulos separados, se mencionam as Associações Católicas 
e a Ação Católica. Trata-se do apostolado da Ação Católica e se 
fala claramente do mandato nestes termos: "Com a grande ini
ciativa do Vigário de Cristo, e por mandato seu especial, torna
ram-se os fiéis participantes do apostolado hierárquico da Santa 
Igreja". 

Eis na íntegra os dizeres desse capítulo, intitulado Ação 
Católica: "Para melhor atender, nas dificuldades dos nossos dias, 
a estas exigências fundamentais de formação interior e de irra
diação apostólica, a Igreja, guiada sempre pelo Espírito de Deus, 
instituiu a Ação Católica. Com a grande iniciativa do Vigário 
de Cristo, e por mandato seu especial, tornaram-se os fiéis par
ticipantes do apostolado hierárquico da Santa Igreja. Sob a di
reção dos pastores, pelo Senhor constituídos para ensinar, reger 
e santificar o seu rebanho, são os fiéis convidados a trabalhar 
na mais nobre das missões: levar aos homens as investigáveis 

1 ) Concilium Plenarium Brasiliense (Petrópolis, 1940). 
2) Ibidem, p. VII. 
3) Subsidia ad Historiam Concilii Plenarii Brasiliensis (Petrópolis, 

1940), pp. 121-145. 
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riquez?s de Cristo, consolidando e estendendo, na terra, o reino 
de Deus. Por isto, como Pio XI, de santa memória, nós quere
mos à Ação Católica como à pupila dos nossos olhos. Não te
mos mais sincero desejo que vê-la organizada, florescente e ope
rosa, em todo este vasto Brasil, onde tão escassos são os sa
cerdotes e tão urgentes as necessidades espirituais do povo. Nes
tas legiões de apóstolos leigos, inflamados do amor de Cristo e 
dóceis à voz do Papa, depositamos bem fundadas esperanças. 
Conosco trabalharão eles, para aprimorar, em todas as esferas e 
em todos os meios sociais, a formação da consciência católica. 
Ao nosso lado hão de eles militar, não só para empecer graves 
danos, que ao nosso povo e à integridade de sua fé vai fazendo 
a propaganda funesta dos erros do protestantismo e do espiri
tismo, senão também para extinguir de todo, entre nós, as sobre
vivências anacrônicas do liberalismo e do indiferentismo religioso, 
que tanto atrofiaram, em seu desenvolvimento, a nossa vitalidade 
cristã. Na primeira linha de combate, achar-se-ão sempre os mi
litantes da Ação Católica, nesta grande cruzada preservadora da 
família brasileira, ameaçada, na digna austeridade de suas tra
dições, pela desenvoltura dos costumes e pela ação dissolvente 
de tantas diversões modernas". 

Artigo 3. O Texto do Concílio. 

Relativamente à Ação Católica, o C. P. B. tem diversos dis
positivos esparsos. Assim, no 

Decreto 77: "§ 1. Ad prrescriptum canonis 447 § 1 n. 1 
et iuxta instructiones a proprio Ordinario traditas, vicarius fora
neus in suo districtu sedulo vigilet ut sacra prredicatio et ca
techetica institutio aliaque parrecialia officia diligenter explean
tur, et si quid reprehensione dignum animadverterit, onerata sua 
conscientia, quam primum Ordinario denuntiet. - § 2. Vigilet 
ne, sine licentia de qua in canone 621, a laicis et a clericis vel 
a religiosis utriusque sexus eleemosynre etiam pro pio aut ec
clesiastico instituto colligantur. - § 3. Invisat quoque pias fi
delium associationes nec non sectiones Actionis catholicre". 

Decreto 215: "Parochi infirmis Communionem paschalem 
maiore qua potest sollemnitate deferendam curent, comitantibus 
pr.resertim piis associationibus parrecialibus et adscriptis Actioni 
catholicre". 

Decreto 420: "Ad norman canonis 1333 pii quoque laici 
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utriusque sexus, prresertim vero adscripti confraternitati Doctri
nce christiance nec non consociationibus Actionis catholicce, sedu
lam operam prrestent in catechetica puerorum institutione non so
lum in civitatibus et pagis sed etiam in dissitis proprire parrecire 
locis". 

Decreto 444: "ln singulis direcesibus instituatur Opus voca
tionum ecclesiasticarum, quod omni studio in quavis direcesis 
parrecia a clero et a piis associationibus, prresertim vero ab 
adscriptis Actioni catholicce, promoveatur". 

Além destas determinações avulsas, condensou o C. P. B. no 
Capítulo II, Pars Tertia, Liber Secundus, De Laicis, a seguinte 
legislação sobre o assunto: "De Actione Catholica (Cân. 685 
C. I. C.): 

156. - § 1. Actio catholica, cum sit laicorum ad apostolatum hie
rarchicum adiumentum, sacrre Hierarchire natura sua subesse debet, atque 
a factionibus politicis abstinere. - § 2. Actio catholica in bonum Eccle
sire exercenda, tuenda et promovenda est iuxta eiusdem communia princi
pia et fundamenta a S. Sede proposita, et prresertim in Brasilia aptius 
et efficacius est provehenda. 

157. - § 1. Parochi gravi obligatione adstringuntur Actionem ca
tholicam, veluti unum ex pr.recipuis suis muneribus, pro viribus fovere. -
§ 2. Satagant proinde ut in sua quisque parrecia associationes Actionis 
catholicre sive virorum sive mulierum, si nondum exstent, iuxta propria 
statuta quamprimum constituantur. - § 3. Negligentes graviter monean
tur et si opus fuerit, congruis prenis plectantur. 

158. - § 1. Qurevis associatio Actionis catholicre, prreter adsistentem 
ecclesiasticum nationalem, suum habeat adsistentem ecclesiasticum, sive 
direcesanum sive parrecialem, a toei Ordinario designatum. - § 2. Si 
autem adsistens parcecialis sit alius a parocho proprio, amico fredere cum 
eodem agat, et in rebus maioris momenti eiusdem consensum exquirat. 

159. - § 1. Vis et efficacia Actionis catholicre in vita vere christia
na sociorum et zelo adsistentis ecclesiastici potissimum posita est. -
§ 2. Quapropter in bis associationibus sollemne in primis est curare ut 
socii: a) institutione catechetica perfectius excolantur, instructionibus pa
rrecialibus et sacris functionibus intersint, atque Sacramenta frequenter 
et devote suscipiant; b) opera pietatis et caritatis prre omnibus excolant, 
et exemplo bonorum operum ceteris fidelibus prrestent; e) exercitia spi
ritualia in aliqua pia vel religiosa domo quotannis peragant; d) Novum 
pr.resertim Testamentum D. N. 1. C. cum notis disseminent; e) bonos 
libros, folia diaria et periodica in vulgus diffundant. 

160. - Sacerdotes sreculares et religiosi nec non religiosi laici utrius
que sexus, qui prresertim iuventuti instituendre prresunt, Actionis catho
licre finem et opera suos alumnos sedulo edoceant, et in ipsis suis Collegiis 
Associationes Juventutis Actio'nis Catholicre iuxta normas Pontificias insti
ttiant, eosque vehementer excitent ut, studiis expletis, bis associationibus 
in propria parrecia institutis nomen dent." 

Apresentando a seguir em capítulos distintos De Actione Ca-
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tholica e De Piis Fidelium Associationibus, parece estabelecer 
bem uma diferenciação entre elas. 

Sobre a doutrir:ia jurídica até aqui exposta, reporta-se o C. 
P. B. aos "communia principia et fundamenta a S. Sede propo
sita" (d. 156 § 2). Sobre a organização, coordenação, etc., re
porta-se aos "propria statuta" ( d. 157 § 2), o que reafirma o 
valor legal dos Estatutos, canonizando-os, por assim dizer. Dá 
diversas normas pastorais sobre o assunto e estabelece, pela pri
meira vez no Brasil, penas para os negligentes (d. 157 § 3). 

Capítulo VII. Após o Concílio Plenário Brasileiro. 

Artigo 1. Os últimos Sínodos Realizados. 

Os Sínodos realizados e publicados após o C. P. B. são: o 
de S. Carlos, 1941, o 2. º de Porto Alegre, 1942, e o de Belo 
Horizonte, 1944. 

S. Carlos. 1 - Em capítulos separados estuda as Associa
ções de fiéis do Código e a Ação Católica. Relativamente a esta 
última, apresenta as mesmas explanações que se encontram no 
Concílio Provincial de Malines (1937) e faz referências ao C. P. B. 

2. 0 de Porto Alegre. 2 - Nota-se a mesma distinção entre 
Ação Católica e Pias Associações de fiéis. No Capítulo IV, em 
dois decretos, 247 e 248, dá uma norma prática para favorecer 
a Ação Católica, assim redigida: 

Diante disso, o Sínodo recomenda aos párocos que instituam ou pro
movam, principalmente, as seguintes associações: para as crianças: Cru
zada Eucarística; para as moças: Pia União das Filhas de Maria; para os 
homens e as senhoras casadas: Apostolado da Oração; e ademais: a As
sociação da Doutrina Cristã; a Pia Obra das Vocações Sacerdotais. 

São associações estas que deveriam existir em cada paróquia, como 
norma geral e como quadro fixo das entidades religiosas. Podem os 
párocos contentar-se com elas. 
· Não é propósito do Sínodo ordenar que se suprimam as associações 
já existentes. Quer apenas com a norma indicada dar uma organização 
eficiente e uniforme ao laicato católico e preparar o ambiente para que 
em todas as paróquias se possam estabelecer os quadros fundamentais 
da Ação Católica, de acordo com as determinações da Santa Sé". 

Outras normas pastorais sobre a Ação Católica são apresen
tadas nos decretos 272-294. A definição, as características de or
ganização, especialização, coordenação e preeminência da Ação 
Católica aparecem em dive'rsos decretos, todos aliás subordinados 
aos Estatutos Gerais da A. C. B. 

1 ) Constituições Sinodais (Araraquara, 1941). 
2) Segundo Sínodo (Porto Alegre, 1942). 
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Belo Horizonte. 3 - Este é o que mais acentuadamente 
trata da Ação Católica, legislando sobre pontos teóricos e práti
cos muito controvertidos até então. O Sínodo de Belo Horizonte 
foi precedido de um Congresso Provincial de Ação Católica ( que 
tomou proporções de um congresso nacional) e de uma Pastoral 
do Arcebispo Metropolitano Dom Antônio dos Santos Cabral. 
Ambos (Congresso e Pastoral) aparecem citados no Sínodo. A 
Pastoral de Belo Horizonte, as Normas e Diretrizes publicadas 
pelo Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Sebastião Leme 
da Silveira Cintra, e a Pastoral de Dom Mário Miranda Vilas
boas, então Bispo de Oaranhuns e hoje Arcebispo do Pará, são 
os documentos episcopais mais notáveis que se encontram no 
Brasil sobre a Ação Católica. A estes se poderia ajuntar a con
ferência feita em nome do episcopado paulista pelo Bispo de S. 
Carlos, Dom Gastão Liberal Pinto, no Congresso de Belo Ho
rizonte. 

No Sínodo de Belo Horizonte a maioria dos decretos sobre 
a Ação Católica é de caráter pastoral. Entretanto, sob o ponto 
de vista jurídico, é o que se expressa com mais exatidão e 
atualidade. 

1) E' o primeiro a convidar a fazer estudos jurídicos sobre 
a Ação Católica, decreto 363: "Acudindo aos desejos do S. Pa
dre, procurem os estudiosos conhecer os fundamentos bíblicos, 
dogmáticos, jurídicos e históricos da A. C.". 

2) A ideia de participação e colaboração está magistralmen
te exposta no decreto 361: "A A. C., como várias vezes a de
finiu Pio XI, é a participação do laicato no Apostolado da Hie
rarquia. Subordina-se à Hierarquia pela sua própria natureza e, 
em virtude dessa união orgânica, como apostolado auxiliar, 
coopera com a mesma na defesa, propagação e aplicação dos 
princípios cristãos na vida individual, doméstica e social, prolon
gando, suprindo e, às vezes, completando o apostolado Hierár
quico". 

3) A diferença específica entre Ação Católica e Associações 
de fiéis é nítida no decreto 398: "0 Sínodo acentua a ·distinção 
fundamental e essencial que há entre A. C. e as Associações Re
ligiosas". 

4) O mandato tem uma menção especial no decreto 362: 
"Esta participação no apostolado hierárquico, em virtude de man-

3) Primeiro Sínodo (Belo Horizonte, 1944). 
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dato público e oficial, constitui a essência da A. C., e deve pe
netrá-la na sua atividade, tornando-a superior a qualquer outro 
apostolado, não só em grau mas em espécie, e irredutível aos 
quadros jurídicos das associações enumeradas no Cânon 700". 

5) A posição dos leigos e dos Assistentes Eclesiásticos vem 
delineada no Capítulo IV, onde também se trata do apostolado 
do meio ou especialização. 

6) A organização hierárquica é exposta no decreto 364: "A 
A. C. é essencialmente diocesana, dependendo diretamente do 
Bispo, e, não obstante ter suas bases na Paróquia, transcende os 
limites da mesma, e da própria Diocese, pelo seu caráter uni
versal. - § único: Afirmar que é essencialmente diocesana, não 
é desligá-la da obediência aos Párocos ou desconhecer o seu ca
ráter convenientemente paroquial". 

7) A coordenação e subordinação no decreto 400: "A A. C. 
mantém sobre as associações uma verdadeira autoridade para su
bordiná-las aos seus fins gerais" (vide estatutos da A. C. B.). 

8) No decreto 371 c) se estabelece o modo de identifica
ção de um núcleo de Ação Católica: "Não serão considerados cen
tros de A. C. os que não se unirem à direção central, mediante 
dip!<Jma de agregação, e que levarem uma vida toda autônoma, 
sem ligações com a mesma, adotando programas diferentes dos 
diocesanos, ou, o que é pior, em franca oposição com os órgãos 
superiores". 

Este é, talvez, o primeiro dispositivo jurídico que se possa 
encontrar no Direito Particular Brasileiro sobre o assunto. 

Artigo 2. Os Novos Estatutos Nacionais e o Regulamento. 4 

Após o Congresso Nacional de Ação Católica realizado no 
Rio de janeiro, em Pentecostes de 1945, dez anos após a pro
mulgação do Mandamento e Primeiros Estatutos Gerais, foram 
editados os Novos Estatutos e Regulamento. 

Estatutos. - Nas suas linhas gerais não diferem notàvel
mente dos Primeiros, embora tenham introduzido algumas modi
ficações. Dividem-se em seis títulos, dois a mais do que as par
tes dos Primeiros. E' porque foram considerados separadamente 
os Assistentes Eclesiásticos e as Finanças. E estas são as ino
vações principais. 

4 ) Estatutos da Ação Católica Brasileira (Rio 1946). 
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Em relação aos postulados defendidos neste estudo, como 
notas da Ação Católica, nos Novos Estatutos da A. C. B. se 
encontra: 

1) no artigo 1. 0 , a ideia da "participação organizada": "Na
tureza: A Ação Católica Brasileira (A. C. B . ) é a participação 
organizada do laicato católico do Brasil no apostolado hierárquico 
da Igreja, para difusão e atuação dos princípios católicos na vida 
individual, familiar e social". 

2) no artigo 2. 0 , a distinção entre Ação Católica e outras 
organizações: "a) a reunir em organizações próprias, de cará
ter nacional, diocesano e paroquial, os homens, as senhoras e as 
juventudes masculina e feminina". Este dispositivo é confirma
do por todo o título II e pelo artigo 14.0 assim exarado: 

Membros aderentes da A. C. - § 1. As Associações e Obras da 
C. C. D. são consideradas membros aderentes e auxiliares da A. C. B. 
-! § 2. De acordo com as orientações da Santa Sé é desejo do Episco
pado que as Associações e Obras Católicas encaminhem às fileiras da 
A. C. B. aqueles de seus membros que demonstrem aptidão e capaci
dade para o apostolado organizado. 

Embora tenha sido suprimido o artigo 5.0 dos Primeiros Es
tatutos, parece clara a distinção que perdura. 

3) A especialização é confirmada no Título li e mereceu 
uma consideração especial no artigo 9: 

Atividades Especializadas. - A A. C. B. desenvolve suas atividades 
especializadas através de Departamentos Nacionais e Diocesanos, institui
dos, respectivamente, pela Comissão Episcopal ou pelo Ordinário, e ime
diatamente subordinados à Junta Nacional ou Diocesana. 

4) A coordenação é estudada no Título III. 
5) Do mandato se faz menção a respeito dos órgãos Dire

tores e Coordenadores: "Art. 24. 0 Duração do mandato. - § 1.0 

A duração dos mandatos na A. C. será, normalmente, de três 
anos. - § 2. 0 A j'uízo da autoridade competente poderá ser di
minuído o tempo da duração do mandato". 

Além disto, no Título V há as seguintes inovações: 
a) foram suprimidos os Conselhos Nacionais, Provinciais, 

Diocesanos e Paroquiais; 
b) foi introduzida a terminologia Diretoria (Nacional, Dio

cesana e Paroquial) para os ramos fundamentais e setores, fi-:
cando a expressão Junta reservada para os organismos superio
res (na nação, na diocese e na paróquia); 

c) foi instituída a Junta Paroquial, inexistente nos Primei
ros Estatutos e com poderes de direção. E' interessante notar 
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como na Junta Paroquial se cotejam os dois termos Organiza
ções para a Ação Católica e Associações para as Obras Auxilia
res: "Urgir e executar através das Organizações e Associações, 
os planos e diretrizes dos órgãos superiores da A. C. ou de ini
ciativa do próprio Pároco". 

Regulamento. - O que há de mais importante como novi
dade nestes Estatutos é o artigo 11.º, assim redigido: "Regula
mento: Além de sua completa conformidade com os princípios e 
normas gerais da A. C., os organismos da A. C. B. são regidos 
por um Regulamento aprovado pela Comissão Episcopal". 

Neste Regulamento, dois pontos, sobretudo, são dignos de 
nota para o presente estudo: o artigo 6. 0 e o artigo 12.º, assim 
respectivamente redigidos: 

Artigo 6°: "Instalação. - A instalação definitiva com entrega da 
bandeira e diploma das Organizações paroquiais só é feita após um ano 
de estágio sob as vistas de um representante autorizado da Diretoria 
Diocesana". 

Artigo 12°: "Compromissos. - § 1. Por ocasião da recepção do dis
tintivo, os estagiários pronunciarão, sempre que possível individualmente, 
o compromisso da A. C. B., perante o Pároco ou o Assistente Eclesiás
tico. - § 2. Ao prestar o compromisso, o estagiário torna-se membro 
da A. C. B. incorporando-se à Organização da Paróquia em que reside 
ou exerce atividades profissionais, ou à Organização Diocesana nos ter
mos do art. 6° § 4° dos Estatutos da A. C. B. - § 3. Anualmente, de 
preferência no domingo de Pentecostes, todos os membros da A. C. B. 
devem renovar o compromisso, recebendo, nessa ocasião, o certificado 
para novo ano. - § 4. Tanto o compromisso de inscrição como o de 
renovação obedecem às fórmulas prescritas no cerimonial da· A. C. B." 

Artigo 3. Conclusões do I Congresso Nacional da Ação Católica Brasileira. 6 

Sob este título foram recentemente divulgados no Brasil do
cumentos do mais alto valor para o assunto do presente estudo. 

I. - Compreende esta publicação o resultado das: 1) Ses
sões de Leigos; 2) Sessõe·s de Clero; 3) Sessões de Religiosas. 
Os primeiros dizem no Preâmbulo que "a A. C. B. submete à 
Hierarquia o fruto de seus estudos e meditações". - O Clero diz: 
"Os Bispos e Sacerdotes participantes das Sessões de Clero do 
I Congresso Nacional da Ação Católica Brasileira, reunido na 
Capital Federal de 31 de Maio a 9 de Junho de 1946, a todos 
os seus irmãos no Episcopado ou no Sacerdócio e aos diletos 
filhos do laicato católico, apresentamos o seguinte resultado de 
nossos trabalhos, testemunho do alto apreço em que temos a 

6) Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 6, fase. 4 (Dezembro 1946), 
pp. 938-958. 
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Ação Católica e do interesse com que acompanhamos seus es
forços". - As Religiosas "oferecem a suas irmãs em Cristo as 
conclusões que submeteram à Comissão Episcopal de Ação Ca-
tólica e foram por Ela aprovadas". · 

II. - Compreende ainda esta publicação as "Respostas da 
Comissão Episcopal de Ação Católica": A) Consultas sobre os 
Estatutos da A. C. B.; B) Consultas sobre o Regulamento da 
A. C. B.; C) Consultas sobre Assuntos Diversos. 

Das Sessões de Leigos seria razoável destacar o tópico se
guinte sobre a natureza, organização hierárquica e mandato: 

1) Apostolado Leigo. - O apostolado dos leigos não é inovação 
na Igreja. Tal como estabeleceu Nosso Senhor Jesus Cristo, na economia 
da salvação dos homens, exerce a sua ação desde os primeiros tempos 
do cristianismo, como provam as páginas sagradas. Funda-se, aliás, o 
dever do apostolado, nos Sacramentos do Batismo e da Confirmação, 
como explicitamente afirma a tradição eclesiástica. 

2) Apostolado da A. C. - Sendo assim de todos os tempos, é nova, 
no entanto, a Ação Católica, pela concessão expressa do mandato hierár
quico aos leigos e pela organização hierárquica de seus quadros. 

3) O Mandato na A. C. - No mandato, apelo dirigido e poder con
fiado ao laicato, para colaborar com a Hierarquia em seu apostolado, re
side a grandeza e responsabilidade da Ação Católica. A consciência desta 
grandeza e responsabilidade deve traduzir-se em completa submissão e 
obediência à Santa Igreja. 

4) Dever Consequente ao Mandato. - O membro da Ação Católica, 
participante pelo mandato do apostolado que confiou Cristo à Hierar
quia, dê, em cada um de seus atos, testemunho de Jesus Cristo. 

Sobre o apostolado universal da Ação Católica, aí se encontra 
o seguinte: "A Ação Católica tem caráter universal. Por sua 
natureza, penetra e atua em todos os campos". 

Sobre o apostolado especializado diz: 
"32) Apostolado Concreto. - Dentro, portanto, do grande principio 

de apostolado do meio pelo meio, procure, na prática, o membro da 
Ação Católica concretizar em pessoas e objetivos determinados o anseio 
geral de dilatar o reino de Jesus Cristo". 

Sobre a coordenação: 
63) C. C. D. - A Confederação Católica Diocesana seja para as 

associações e obras católicas que exercem apostolado externo o meio 
providencial de viverem a oração de Jesus Cristo "ut omnes unum sint". 

64) C. C. D. e A. C. - As associações e obras católicas, especial
mente as que por exercerem apostolado externo pertencem ao quadro 
geral da Ação Católica Brasileira, não somente tenham por sagrada a 
obrigação de encaminhar para a Ação Católica os elementos aptos ao 
apostolado organizado, como outrossim, convidem, com frequência, sacer
dotes especializados, para em suas reuniões tratarem de Ação Católica. 

Das Sessões do Clero merecem d~staque, em relação a este 
trabalho, os seguintes: 
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10) Missão do Pároco. - Sendo a Ação Católica a participação ofi
cial do taicato no apostolado hierárquico da Igreja, tem ela direito a 
especial lugar nos desvelos pastorais. 

12) Primazia na Instalação da A. C. - Onde ainda não existirem 
as organizações fundamentais de Ação Católica, recomendamos que lhe 
seja dada razoável primazia sobre a instalação de quaisquer associações 
religiosas que exerçam apostolado externo, para que não se procrastine 
indefinidamente a instalação da Ação Católica por estarem ocupadas to
das as energias disponíveis. 

Das Sessões das Religiosas: 
"10) Formação da ]. E. C. - Desde o início deve-se formar no es

pírito dos Jecistas a noção de que a Ação Católica não é uma associação 
de Colégio, mas uma organização da própria Igreja e constitui um de
ver de vida cristã que deve ser continuado, com entusiasmo sempre 
crescente, após o término dos estudos". 

Das Respostas da Comissão Episcopal, é fundamental para 
0 presente estudo o ponto seguinte, sobre os Estatutos: 

X) Art. 12° § 1° - Integradas no quadro geral da A. C. B. as as
sociações e obras católicas que exerçam apostolado externo, pergunta-se: 

t) As obras e associações confederadas na C. C. D. recebem man
dato da Hierarquia? 

2) Se afirmativamente, esse mandato é o mesmo que se confere 
à A. C. 8., ou é apenas um mandato disciplinar para que as associações 
religiosas cumpram as normas estabelecidas de acordo com os Estatutos 
da A. C. B.? 

3) Compete aos Bispos em suas Dioceses exigir que as associações 
e obras católicas que exerçam apostolado externo se ajustem ao quadro 
geral da A. C. B.? 

Resposta: ao 1) Afirmativamente; 2) Negativamente, isto é, o man
dato conferido à C. C. D. não é idêntico ao mandato conferido à A. C. 
O mandato do membro da A. C. é direto, pessoal e contínuo; o mandato 
das associações e obras confederadas é indireto, coletivo e intermitente. 
Em outras palavras, as associações e obras confederadas só possuem 
mandato quando, sob a direção do Bispo, auxiliado este pela junta ou 
pelas Diretorias Diocesanas, colaboram com os demais componentes do 
quadro geral, para os objetivos gerais da A. C., nos termos do art. 12° 
§ 2° dos Estatutos da A. C. B.; 3) Afirmativamente. 

E o seguinte sobre o Regulamento: 
XIX) Art. 14: § 1 • a. - Não pertencendo, em rigor, os clérigos à 

Ação Católica, pergunta-se: podem os clérigos, e especialmente os Assis
tentes Eclesiásticos, usar o distintivo da Ação Católica? 

Resposta: Nas reuniões ou funções de Ação Católica, afirmativamen
te; de modo habitual, negativamente. 

Finalmente, sobre Assuntos Diversos há uma resposta a res
peito da ereção canônica da Ação Católica, que será citado no 
artigo seguinte. 

Artigo 4. Personalidade Juridica da Ação Católica Brasileira. 

Em dois autores consultados foi possível encontrar comen
tários sobre a personalidade jurídica da Ação Católica. 
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No primeiro, C o r o n a t a, encontra-se esta apreciação so
bre a Ação Católica em geral: 

"Tertia qurestio est utrum Actio Catholica sit persona moralis aut 
saltem talis esse possit ex iure canonico. Ad respondendum huic qurestioni 
analogica norma sumi potest ex iure constituto pro associationibus eccle
siasticis a Codice iuris canonici admissis. Huiusmodi associationes pos
sunt esse, at non necessario sunt, personre, si excipias confraternitates, 
morales. Ita associatio qure tertius ordo appellatur cum sit ab Ecclesia 
constituía et approbata est certe ens iuridicum, quia approbatione iuri
dicam exsistentiam consecuta est, at personalitatem iuridicam hac appro
batione non consequitur; consequitur vero personalitatem iuridicam quan
do approbationi accedit alicuius sodalitii erectionis decretus. Idem dic et 
de piis unionibus. 

Eadem doctrina valere videtur etiam relate ad associationes Actionis 
Catholicre. lpsre associationes per se ex sola approbatione consequuntur 
quidem aliqualem entitatem iuridicam, non vero proprie dictam persona
litatem moralem; quam consequuntur si expresso decreto publica Ecclesire 
auctoritas eam ipsis concedat". 6 

E' lógica a argumentação e a conclusão do autor. 
No segundo, R e g a t i 1 1 o, há considerações de ordem ge

ral e de Direito Particular Espanhol: 
Personalitas. - Habetne Actio Catholica personalitatem iuridicam? 
Per se non habet, nam nullum decretum generale datum est quo per

sonalitas ei concedatur (c. 687); et talis per se est indoles pire unionis 
(c. 708). 

Perez Mier (Apud Ephem. Ecclesia, n. 40, p. 15) scribit solum R. 
Pontificem posse concedere Actioni Catholicre personalitatem. Quod ab
sonum videtur. Episcopi enim potestatem habent erigendi quascumque per
sonas iuridicas, nisi exceptio probatur. 

De facto plures Episcopi in Hispania personalitatem Actioni Catho
licre concesserunt. 

Blanco Najera opinatur Organizationem Centralem hispanam esse 
personem iuridicam; nam quamvis formate decretum erectionis non sit, at 
sunt quredam bases constitutionales a cretu Metropolitanorum datre et a 
S. Sede confirmatre, qure decreto erectionis .requivalent. 

Hoc mihi non videtur sufficiens. Etiam Pia Unio Apostolatus Oratio
nis suam habet constitutionem a S. Sede, et tamen persona moralis 
non est. 

Nec sufficit quod illi Organizationi Centrali quredam potestates tri
buantur. Simile quid habent creterre pire uniones, qure, ait c. 708, licet 
personre morales non sint, capaces tamen sunt obtinendi gratias spirituales. 

Personalitas moralis ex hoc pr.recipue dignoscitur: ex capacita te ac
quirendi et possidendi bona temporalia et standi in judicio. 

Equidem vellem ut hrec, qure adhuc confusa sunt a S. Sede suo 
tempore definiantur. 7 

Quanto à Ação Católica em geral, a conclusão deste autor é 

6 ) C o r o n ata, M. C., lnstitutiones Juris Canonici, I, (Taurini 1939), 
pp. 428-429. 

7) Rega ti 11 o, Eduardus F., Institutiones /uris Canonici, I (San
tander 1946), pp. 902-903. 
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idêntica à de Coronata e se lhe pode aplicar a mesma apreciação 
feita acima. Não parece, entretanto, exata a argumentação apre
sentada de identidade com as pias uniões, entre as quais, con
forme foi estudado na Segunda Parte, não pode ser incluída a 
Ação Católica. 

Sem dúvida, os Bispos podem conceder personalidade jurí
dica à Ação Católica nas suas respectivas dioceses. E' uma de
corrência natural do c. 100 § 1 : "Catholica Ecclesia et Apostolica 
Sedes moralis personre rationem habent ex ipsa ordinatione di- · 
vina; ceterre inferiores personre morales in Ecclesia eam sortiun
tur sive ex ipso iuris prrescripto sive ex speciali competentis Su
perioris ecclesiastici concessione data per formate decretum ad 
finem religiosum vel caritativum". 

Quanto à Organização Central espanhola, seria necessário es
tudar o assunto diante dos respectivos documentos, o que por 
ora não é possível nem é a finalidade deste trabalho. 

Afigura-se, porém, plausível estudar a aplicação da teoria 
acima exposta, quanto à Ação Católica Brasileira. Nesta se 
pode encontrar: 

Um Mandamento (vide supra). Parece indubitável que este 
documento é o decreto de ereção canônica da Ação Católica no 
Brasil. 

Este modo de ver é confirmado pela Resposta da Comissão 
Episcopal, assim redigida: 

XXV. - Como nos novos Estatutos da A. C. B., ao contrário dos 
antigos, nada se diz sobre a ereção canônica das organizações funda
mentais da A. C. B. nas paróquias pelo Bispo Diocesano, segue-se que 
não mais se requer a ereção canônica? - Resposta: a) Não consta 
à Comissão Episcopal que os antigos Estatutos da A. C. B. falassem 
de ereção canônica das organizações fundamentais da A. C. B. nas pa
róquias, pelo Bispo Diocesano; b) Em rigor, a ereção canônica da 
A. C. B. "em todas as Dioceses e paróquias do território nacional" foi 
suficientemente feita pelos MANDAMENTOS dos Arcebispos e Bispos do 
Brasil, em 9 de Junho, Festa de Pentecostes, de 1935; e) O que resta 
é apenas a instalação da A. C. B. em algumas paróquias ou Dioceses; 
d) Da instalação das organizações fundamentais nas paróquias, trata o 
art. 6° do novo Regulamento da A. C. B. s 

Diante deste decreto de ereção, poder-se-ia aplicar às asso
ciações religiosas eclesiásticas em apreço a classificação de pes
soa moral "ex juris prrescripto", conforme o parecer de 
Michiels: 

8) Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 6, fase. 4 (Dezembro de 
1946), p. 957. 
52 
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"Variis Codicis textibus inspectis, seguens confiei potest elenchus 
prcecipuarum personarum moralium ex ipso juris Codicis prcescripto. 

Personce morales collegiales: 
7. Associationes (Tertii Ordines sreculares, confraternitates, pire unio

nes: can. 100), semel ac fuerunt legitime erecue; hoc resultat ex can. 
691, ubi statuitur quod "associatio legitime erecta, nisi aliud expresse cau
tum sit, hona temporalia possidere et administrare potest". 9 

E assim se concluiria: A Ação Católica Brasileira tem per
sonalidade jurídica. 

CONCLUSOES. 

Primeira Parte. 
t) A Ação Católica, como instituição, participa do aposto

lado hierárquico; os leigos que dela fazem parte colaboram com 
a Hierarquia no Magistério, no Ministério e no Regime. 

2) As características especificamente jurídicas da Ação Ca
tólica são a organização hierárquica e o mandato. A laicidade 
e a universalidade desse apostolado já se acham compreendidas 
na definição, enquanto que as outras duas são apenas sugeridas 
na definição e inequívocas nos documentos pontifícios. 

3) A organização deve seguir a da Hierarquia, conforme os 
cânones respectivos, e além disso supõe uma certa especializa
ção conforme o sexo, a idade e os ambientes sociais, bem como 
uma coordenação entre os núcleos específicos e uma hierarquiza
ção entre as associações religiosas em geral e os núcleos es
pecíficos. 

4) O mandato - deputação oficial pela qual a Ação Cató
lica participa do apostolado hierárquico e os seus membros cola
boram com a Hierarquia - é dado aos membros por intermédio 
da instituição. Sómente os leigos inscritos nos quadros da ins
tituição - diretamente nos núcleos específicos, indiretamente 
pelas associações aderentes - recebem o mandato. 

Segunda Parte. 

5) O Código de Direito Canônico admite a possibilidade da 
participação e colaboração individual de leigos no apostolado 
hierárquico. Nesses diversos casos em que ele o admite, não há 
Ação Católica, quer por falta de mandato, quer por falta de or
ganização hierárquica. 

9) Mi eh i e I s, Oommarus, Principia Generalia de Personis in Eccle
sia, (Lublin 1932), pp. 355 e 357. 
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6) O Código de Direito Canônico admite a possibilidade 
de colaboração e participação coletiva de leigos no apostolado 
hierárquico. Essas associações, todavia, não são, de per si, Ação 
Católica, porque lhes falta ou a organização hierárquica ou o 
mandato. 

7) A Ação Católica não tem ainda um lugar no Código de 
Direito Canônico, onde ela poderá figurar, se o legislador assim 
0 quiser, na Parte III, do Livro II, onde ela constituiria uma 
categoria separada exclusivamente de leigos, com características 
jurídicas próprias. E nesta hipótese ela precederia a todas as 
associações de fiéis que seriam suas "preciosas e providenciais 
auxiliares". 

8) O estudo do Direito Concordatário mostrará claramente 
a posição da Ação Católica no Direito Público Eclesiástico e o 
estudo do Direito Particular mostrará como em cada país foram 
aplicadas as diretrizes pontifícias sobre esse assunto. 

Terceira Parte. 

9) No Direito Particular Brasileiro a organização da Ação 
Católica foi lançada pelo Mandamento e pelos Estatutos de 1935. 
O Concílio Plenário Brasileiro mais tarde "canonizou" os Esta
tutos. Em três dioceses os Sínodos legislaram sobre o assunto. 
Hoje os novos Estatutos Nacionais e um Regulamento, bem 
como as decisões do Primeiro Congresso Nacional de Ação Ca
tólica, decidiram diversos pontos controvertidos. As conclusões 
supra estão de acordo com esses documentos brasileiros. 

10) Perante o Direito Eclesiástico a Ação Católica Brasileira 
tem personalidade jurídica. 
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Nós e o Povo Cristão. 
Por Mons. F r e d e -r i e o D i d o n e t, 

Cura da Catedral de Santa Maria, R. G. S. 

Caracterizando as causas da indiferença, falta de fé e mal
dade no mundo, nós costumamos localizá-Ias quase sempre nos 
outros. Esquecemos a nossa parcela de responsabilidade. A res
ponsabilidade que nos cabe, por não sermos tudo aquilo que 
nossa dignidade e função sacerdotais imperiosamente exigem. 

Resumindo as exigências do estado sacerdotal, assim se ex
prime o Pontif icale Romanum, numa das preces da cerimônia da 
ordenação: "Ut in Iege tua die ac nocte meditantes, quod Ie
gerint credant, quod crediderint doceant, quod docuerint imiten
tur; justitiam, constantiam, misericordiam, fortitudinem, cete
rasque virtutes in se ostendant, exemplo prrebeant, admonitione 
confirment, ac purum et immaculatum ministerii sui donum 
custodiant". 

E somos nós dessa geração de sacerdotes que pregam, en
sinam, convertem e santificam pelo exemplo?.... Guiados por 
este pensamento da sagrada liturgia, que tão de perto nos toca, 
façamos fraternalmente algumas ligeiras considerações e con
frontos. Sem exagero pessimista ou farisaico, sem complexo doen
tio de crítica estéril, mas também sem os subterfúgios de quem 
prefere fechar os olhos aos próprios defeitos. 

1. Ensinamos aos fiéis, como é nosso dever, a sublimidade 
e grandeza do sacerdócio católico. Procuramos incutir, à luz da 
revelação, o respeito devido ao caráter sacerdotal. Repetimos que 
o sacerdote é o sal da terra e a luz do mundo, o representante 
de Deus, o embaixador de Cristo, o mediador da redenção, o 
dispensador dos mistérios de Deus, um Alter Christus. E com 
isto, não fazemos mais do que enunciar a verdade, uma das 
consoladoras verdades da nova Lei. - Doutro lado, porém, 
quantas vezes, aos olhos do povo cristão, que nos vê, que nos 
ouve e nos observa, patenteamos a diferença que existe entre o 
ideal e a realidade! Quão humanos - no que o humano tem 
de defeituoso - e quão pouco de Deus, quão da terra e quão 
pouco do céu aparecemos. Grande é o esforço que devem fazer 
às vezes os fiéis para divisar em nós um Alter Christus, aquele 
Cristo cujo alimento era ,fazer a vontade do Pai e cuja ânsia, sa
crificar-se pelos homens. São Paulo, sem mentir a Deus e à 
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própria consciência, pôde dizer aos primeiros cristãos: / mitatores 
mei estofe sicut et ego Christi. E nós poderíamos, com sinceri
dade e lealdade, simplesmente pensar em propor a nossa vida, o 
nosso proceder, as nossas atividades, as nossas preocupações, o 
nosso espírito, como modelo para os fiéis?. . . "O que nós es
peramos do sacerdote, diz um expoente do laicato católico, é um 
novo ambiente, é o contacto com a vida sobrenatural. . . E para 
que um Padre seja fiel à sua missão divina e consiga arrancar
nos do lodo em que patinhamos, é preciso que suba à virtude 
e mesmo à santidade". E dizendo isto, vem apenas traduzir o 
pensamento de Cristo e da Igreja, tantas vezes expresso e repe
tido, e certamente por nós meditado. Sim, os fiéis têm o direito 
de esperar de nós um novo ambiente, uma nova atmosfera, uma 
nova influência que arraste para o alto. E para que eles sintam 
em nós esse contacto vivo e palpitante com o sobrenatural, já 
o sabemos, não há senão vivê-lo com grande intensidade. Por
que ninguém transborda o de que não está cheio. Ninguém ir
radia, não estando inflamado. Ninguém santifica, se não estiver 
dominado pelo desejo da própria perfeição. 

2. Uma de nossas grandes funções é a pregação. Obrigação 
gravíssima, da qual diz S. Paulo: "Ai de mim, se não evange
lizar". Evangelizar, diz o Apóstolo, traduzindo a ordem expressa 
de Cristo. Nossa pregação deve ser, portanto, a palavra de Deus. 
Palavra soberana que os fiéis têm obrigação de ouvir, acatar e 
pôr em prática. Palavra augusta, que não precisa fazer inclina
ção diante dos poderosos. Palavra poderosa que penetra nas al
mas como espada. Mas, ai! quantas vezes essa pregação, em vez 
de ser a rica, encantadora e onipotente palavra de Deus, é a 
nossa pobre, descolorida e fraca palavra humana! Com bastante 
de nós mesmos, de vaidade, de preocupações humanas, cheiran
do à terra, em vez de irradiar, em toda a sua pureza, o perfume 
das alturas, o suave odor de Cristo. Muitas vezes são práticas 
mal preparadas e indigestas, longas e vazias - vazias de divina 
sabedoria e eivadas de humana insipiência. Aquela insipiência 
que se compraz em palavras sonoras ou corteja· a popularidade, 
quando as almas esperam pensamentos de salvação. E quem sabe 
se não abusamos deste múnus e lugar sagrado, para satisfação, 
consciente ou não, de pequenas vinganças pessoais, faltando as
sim à justiça e à caridade! ... "O que nós pedimos ao Padre 
- vem novamente nos dizer um leigo, um dos leigos que nos 
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escutam - é a palavra de Deus, o sentimento da Igreja, a vi
ração espiritual das altas montanhas cristãs, que tanto nos fal
tam na árida e ardente baixada em que lutamos, no forno dos 
interesses, das maldades e pretensões dos homens sem Deus" ... 
Sim, pobres operários que, durante a semana, nas fábricas e ofi
cinas, talvez só ouçam gritos de revolta e expressões de ódio e 
descrença, o que precisam ouvir de seus sacerdotes são palavras 
ardentes de fé, de amor, de confiança, de conforto. Trabalha
dores do campo, em contacto durante a semana com os rudes 
instrumentos de trabalho, o que necessitam aos domingos não 
é de descomposturas, mas duma prédica paternal, embora às 
vezes enérgica, que lhes ensine a valorizar para o céu os sacri
fícios da terra e ver o Criador bondoso através da natureza que 
os imerge. Mães de família, sacrificadas e heróicas mães de 
numerosa prole, absorvidas na multiplicidade enervante de suas 
tarefas no lar, o que precisam, à missa dominical, é ver no púl
pito paroquial a expressão de um cristianismo revigorante, vivo 
e orgânico, em íntimo contacto com a vida. E mesmo os in
telectuais, os pseudo-intelectuais, os auto-suficientes, os que vi
vem no conforto, precisam também de uma palavra orientadora, 
clara e profunda, que lhes mostre sua verdadeira posição, e~ 
face de Deus, e dos seus semelhantes, e que lhes ofereça solução 
aos complexos problemas da existência. E esta palavra só po
derá ser o Evangelho, o Evangelho puro e cristalino dos pri
mórdios, com todas as potentes virtualidades para resolver as 
torturantes questões do dramático século XX. 

3. Pregamos aos fiéis a absoluta necessidade da oração, se
gundo as palavras de Cristo: "Vigiai e orai para não cairdes em 
tentação". Palavras comentadas por S. Afonso nestes incisivos 
e impressionantes termos: "Quem reza se salva, quem não reza 
se condena". 

Como, porém, compreenderão os fiéis essa necessidade de 
orar, se o sacerdote não lhes falar com a autoridade convincente 
do exemplo? Eles sómente se convencerão, se virem o sacerdote 
madrugar na oração. Se, entrando pela manhã no templo, en
contrarem o sacerdote debruçado ante o sacrário preparando pela 
meditação o santo sacrif icio, e não chegando apressado e sono
lento à última hora, com tempo apenas para um mutilado sinal 
da cruz e coisa parecida com genuflexão. Se durante a Santa 
Missa puderem ver no celebrante a expressão de uma alma con-
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victa, e não apenas a gesticulação rotineira de um funcionário 
do culto. Se, após a celebração, virem o sacerdote em piedosa 
ação de graças, e não perdido em conversa inútil ou correndo 
apressado ao café ou ao jornal. Se, enfim, os fiéis puderem di
zer que o sacerdote é mais amigo do sacrário, do seu Ofício e 
do terço, do que dos cafés e das visitas sem finalidade apos
tólica. 

4. Ensinamos ao povo, como é nosso dever, o caminho do 
sacrifício, que foi o caminho do Mestre. Sacrifício no cumpri
mento do dever cotidiano, o mais agradável a Deus e o mais 
proveitoso à alma. Sacrifício que, em mil diversas modalidades, 
se apresenta da manhã à noite em todas as condições da vida 
e variedades de meio. - Mas, se eles olhassem para a nossa 
vida e as nossas disposições internas, não sei se encontrariam 
sempre o exemplo a seguir, um estímulo a escalar, com resig
nação e alegria, a encosta do Calvário cotidiano. Veriam eles, 
talvez, em lugar de generoso e total espírito de imolação no 
cumprimento do nosso dever, uma certa dose daquela tendência 
ao conforto e comodismo, tão própria do século. Que não reage 
com presteza e vigor ante a invasão do mal e inutiliza ou en
fraquece pela indiferença ou morosidade as iniciativas do bem. 
Que malbarata ou não valoriza devidamente o tempo, que não 
é do sacerdote, mas de Deus e das almas. Que não de muito bom 
humor interrompe o sono, embora merecido e necessário, para 
sacramentar um enfermo, ou com desprazer abandona palestra 
inútil para atender a um paroquiano que vem recorrer aos seus 
conselhos ou um aflito que necessita de uma palavra de encora
jamento e confiança. Se nós sacerdotes, que diàriamente imola
mos a Vítima sagrada, não possuirmos o espírito de sacrifício, 
de quem o poderemos exigir? 

5. Pregamos a paciência nas contrariedades, a conformidade 
nas doenças e reveses da vida, apresentando-os aos fiéis como 
mensagens de amor e predileção do Pai, que acena com o ga
lardão eterno. - Outra, porém, seria às vezes a norma prática, 
se olhassem para nossa atitude em face das contrariedades. Ges
tos de impaciência diante dos obstáculos. Lamentações descom
passadas ao fracassarem planos da paróquia. Pretextando causa 
justa e zelo da glória de Deus, justificam-se manifestações de 
gênio e mau humor. Alegando defesa do sagrado princípio de 
autoridade ou da dignidade sacerdotal, assumem-se atitudes ar-
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bitrárias, que ofendem e afastam, ou autoritarismos exorbitantes 
que, em flagrante antitese com o Cristo manso e humilde, pare
cem traduzir o inverso das palavras do Mestre: Não vim para 
ser servido, mas para servir. . . E que dizer do sacerdote em face 
das doenças? Não sei se será exato, e não devemos generalizar, 
mas há enfermeiros que classificam os sacerdotes entre os doen
tes mais impacientes e difíceis de contentar. Um sacerdote doen
te, em vez de lamúrias, que atormentam a si e desedificam aos 
outros, deveria ser uma escola de cristã resignação, um púlpito 
de serena conformidade e um monumento vivo, mostrando a to
dos qual a posição do cristão em face da dor. 

6. Ensinamos aos homens o desapego das coisas do mundo 
e a preocupação pelo unum necessarium. Insistimos no emprego 
das riquezas da terra, para angariar os tesouros do céu. Criti
camos os ricos que fecham seu coração às necessidades do pró
ximo. - Mas, se confrontarmos o que ensinamos com o que pra
ticamos, será sempre o nosso exemplo aquele argumento irre
sistível, que não sómente move, mas arrasta? Não por certo, se, 
preocupados em demasia com o temporal, perdermos em negó
cios, próprios de comerciantes, agricultores ou técnicos, o tempo 
que não nos pertence, por ser das almas. Não, por certo, se, em 
vez de com o supérfluo - se supérfluo tivermos - ajudarmos 
aos pobres, as obras sociais e a formação de sacerdotes, fizermos 
avaramente provisão nos celeiros dos Bancos, ou especulações 
aventureiras em empresas comerciais. Não, por certo, se as nos
sas preferências tiverem por meta as paróquias mais rendosas 
ou os trabalhos mais remunerados, e não a maior glória de Deus 
e o bem das almas. Não, por certo, se, transgredindo normas 
canônicas, dificultarmos o acesso dos fiéis pela dureza ou apa
rência de apego no exigir a espórtula. Não, por certo, se, mu
dando o "zelus domus ture" pelo "zelus domus mere", tivermos 
mais empenho e pressa em possuir uma boa e confortável Casa 
Canônica, do que em embelezar a Igreja Paroquial, a Casa de 
Deus. E é de notar, já o sabemos, que nada mais incoerente e 
pernicioso no sacerdote do que o apego ao temporal. Apego que 
tem caracterizado todas as épocas da decadência do clero. 

7. Enfrentando o espírito da época, de liberdade sem me
dida dum lado e de despotismo do outro - e mesmo que assim 
não fosse - ensinar devemos a disciplina e obediência, essa 
obediência de seres racionais e sobrenaturalizados, que agem, 
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não por impulsos externos nem pela solicitação dos instintos e 
nem por meros motivos humanos, mas por razões superiores. Essa 
obediência que eleva, enobrece e santifica, porque nos legítimos 
depositários do poder vê os representantes de Deus, cujas ordens 
se acatam e executam. - Mas, se nos examinarmos a nós mes
mos, talvez, verifiquemos que o mal da época nos contagiou. 
Porque somos muito fáceis em criticar as ordens e orientações 
emanadas dos Superiores. Porque, alegando epiquéias, f àcilmente 
nos eximimos da obrigação de executar certas determinações. 
Porque, sob pressão de pequenas e às vezes aparentes dificulda
des locais, perdemos de vista e de braços um grandioso plano 
de conjunto, traçado pelos que vêem mais longe do que nós e 
têm o direito de ser obedecidos. Embora não sejamos religiosos 
ligados por votos, somos sacerdotes obrigados pelo promitto da 
ordenação sacerdotal. E o espírito do promitto, que nunca será 
automatismo nem tampouco servilismo, deverá pervadir toda nos
sa atividade sacerdotal, desde a execução das determinações da 
Cúria, até a observância das rubricas do Santo Sacrifício. "Se 
assim não fosse - observa ao seminarista o autor de Meu Filho 
será Padre - como poderias tu amanhã querer que os fiéis te 
ouvissem e respeitassem também? Será que o respeito, a submis
são, o devotamento e a obediência deve ser praticada apenas 
pelos que estão sob tuas vistas e para contigo, e não para os 
Padres, que estão sob as vistas do Bispo e do Papa?" 

8. Pregamos aos fiéis a grande lei da caridade, o preceito 
predileto de Cristo. Essa caridade tão bem caracterizada por São 
Paulo. Essa caridade que ama e perdoa. Essa caridade que se 
alegra com o bem dos outros e chora as alheias desventuras. 
Essa caridade que se desdobra em atividade e realizações. Essa 
caridade que faz dos cristãos cor unum et anima una. - E aqui, 
perguntemo-nos, estará perfeita em nós mesmos a equaç_ão entre 
o ideal e a realidade? Seremos nós realmente cor unum et anima 
una, se vivermos desunidos por questiúnculas subalternas e perso
nalistas, exteriorizando essa divisão em crítica mútua, destruindo 
uns o que outros edificam? Não é triste ver sacerdotes diminuindo 
a obra de colegas ou sombreando-a de reticências, ou negando 
apoio a iniciativas boas, só por não trazerem a marca do Eu, 
ou para que não levem a outros as palmas que ambicionam? 
Não é deprimente o espetáculo de grupos ou rodas sacerdotais 
deliciando-se na crítica de defeitos de colegas ou de virtudes, 
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que a invidia clericalis procura salpicar de dúvidas ou transfor
mar em vícios? E teremos nós essa caridade que ama e perdoa, 
que tudo espera e tudo suporta, se formos incapazes de passar 
por cima de pequenas desconsiderações, sob pretexto de estar 
em jogo nossa personalidade ou a dignidade do cargo? ... Fa
lando sobre o grande assunto da fraternidade sacerdotal, pergunta 
mui acertadamente em seu livro o escritor católico há pouco ci
tado: "Se não derdes o bom exemplo aos leigos, quem o há de 
dar?. . . O povo, mesmo os que mais de perto lidam com ho
mens e coisas da Igreja precisam ver sempre e em toda parte 
os sacerdotes unidos, afeiçoados uns aos outros, amigos uns dos 
outros, nesse espírito de caridade fraterna, que tão bem lhes fica 
e muito reflete a suave harmonia que em geral reinava entre 
os Apóstolos". Sim, num mundo tão dividido por ódios e mal
querenças, por egoísmos e invejas, por ambições e vinganças, é 
preciso que o exemplo de uma grande, maciça e invencível cari
dade venha, em primeiro lugar, daqueles que de Cristo receberam 
o mandato de pregar, hoje, amanhã e sempre, o "amai-vos uns 
aos outros". Porque, para vencer um abismo de ódio, é preciso 
uma inundação de amor. 

9. Recomendamos aos fiéis que venham com frequência aos 
sacramentos e que nos procurem em todas as necessidades, prin
cipalmente na provação das doenças. - Não sei, porém, se sa
bemos acolhê-los sempre com entranhas de misericórdia. Com a 
bondade e condescendência do divino Mestre. Com aquela deli
cadeza e acolhimento paternal, com aquele quê de imponderável 
e indefinível, que faz com que as consciências se abram - e 
não é tão fácil desdobrar os segredos mais íntimos da própria 
consciência! Difícil e até impossível, quando o confidente não 
vier ao encontro, demonstrando compreensão, sentimento, paciên
cia e desejo de ajudar. Quem sabe se o afastamento ou indi
ferença de um ou outro de nossos fiéis não vai radicar-se na 
rispidez, pressa ou falta de amabilidade com que os acolhemos. 
Uma impaciência no confessionário ou na sala de visitas pode 
ser o suficiente para fechar a última fresta de uma alma, que 
estava pronta para receber um raio da graça divina por nosso 
intermédio. Um leve descontrole no púlpito poderá ser o bas
tante para marcar o recuo de uma alma, que timidamente vinha 
respondendo à atração do catolicismo. O sacerdote, com todos os 
meios da natureza e da graça para chegar ao domínio de si 
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mesmo, não tem o direito de, por hábito, justificar indelicadezas 
ou impaciências com pretextos de nervosismo. 

1 O. Surpreende-nos às vezes o pouco progresso espiritual da 
paróquia, a mediocridade das almas a nós confiadas. - E não 
será, em parte, porque ignoramos as normas mais elementares 
da direção das almas? Não descuidamos, talvez, nós mesmos 
0 nosso progresso espiritual, necessário para simplesmente com
preender as aspirações de almas eleitas, que não hão de faltar 
em nossa paróquia? Não somos, talvez, daqueles sacerdotes, para 
os quais a saída do Seminário assinalou o apogeu do desenvol
vimento intelectual e ascético? Com estas premissas, será fatal 
confi.mdirmos anseios de perfeição e caminhos especiais da gra
ça com fenômenos anormais e patológicos ou de origem diabólica. 
Será evidente que as almas, salvo por uma direção divina toda 
especial, não poderão entrar no âmago ou subir às alturas da 
vida cristã. Será consequente nos sentirmos bem na mediocridade 
e até ridicularizarmos colegas que empreguem meios um pouco 
além da rotina, como seja um recolhimento pouco mais prolon
gado. Se, como diz Leseur, uma alma que se eleva, ergue o 
mundo, também é verdade que quem não se esforça para subir, 
não ajudará os outros a sair da planície. 

11. Lamentamos ainda o exíguo resultado na organização 
do apostolado dos leigos, o qual dá trabalho e complicação, por
que os leigos pouco fazem, intrometendo-se ainda no que não 
lhes compete. - Em primeiro lugar, não devemos exigir mila
gres dos leigos que, empregando o dia na lida profissional, só 
nos poderão dar pequenos lazeres. Em segundo lugar - onde 
isso fosse realidade - não seria porque não soubemos formá
los? Se nós estudamos treze a catorze anos, ou mais, para po
dermos exercer com fruto as funções sacerdotais, não podemos 
pretender que os apóstolos leigos se formem por geração espon
tânea. Não é com meia dúzia de reuniões e a entrega de um 
distintivo ou apenas com um pouco de simpatia pessoal irra
diante que se forma um participante do apostolado hierárquico. 
E mesmo depois de suficientemente formados, não podemos tra
tar a leigos de responsabilidade como simples meninos de re
cados. Depois de traçar com eles um plano, não podemos mu
dar simplesmente a nosso arbítrio, sem consulta ou ao menos co
municação prévia. Devemos saber ouvir-lhes a opm1ao, muitas 
vezes útil e necessária, lançando para longe o espantalho do pe-
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rigo de que os leigos invertám na Igreja a hierarquia do mando. 
Eles só mandarão mais do que devem - e eles devem ter sua 
responsabilidade e certa autonomia na execução prática - se nós 
não soubermos dar-lhes a devida formação. Quando bem orienta
dos tornam-se, como a experiência tão bem o demonstra, admi
ráveis desdobramentos da atividade sacerdotal, generosos e sacri
ficados, estímulo perene para nós sacerdotes. 

E como já vamos longe, bastem estas ligeiras considerações, 
alinhavadas para uma palestra amiga entre colegas, sem preten
sões de ensinar ou atirar pedras, mas com a intenção de cola
borar sincera e fraternalmente para recordarmos alguns possí
veis defeitos de nossa vida e ministério sacerdotal, que todos 
ardentemente desejamos ver cada vez em mais perfeita con~o
nância com o Coração do Sumo Sacerdote. 

A Religião nas Constituições Republicanas 
do Brasil. 

Pelo Pe. O era I d o F e r n a n d e s, C. M. F., Professor de Direito 
no Instituto Teológico dos Padres do Coração de Maria, Curitiba, Paraná. 

Depois de quase sessenta anos de vida republicana em que 
o Brasil passou por variadas e profundas transformações em to
dos os setores, não será fora de propósito fazer um rápido exa
me da orientação legislativa em matéria religiosa, nesse período 
complexo da nossa evolução jurídica. 

Quem olhasse para o passado em 1891, veria a Religião 
Católica no Brasil escravizada e arrastando ferros. Quem, na 
mesma data, olhasse para o futuro, não poderia prognosticar por
vir risonho para a Religião de Cristo que, deixando de ser es
crava, passava a ser exilada da vida pública. 

Comparando as quatro Constituições que se sucederam nesse 
curto espaço de tempo, veremos que os Constituintes nas legis
laturas posteriores souberam corrigir, em grande parte, os graves 
erros dos legisladores de 1891. 

Não vamos examinar aqui o valor jurídico ou a técnica cons
titucional das nossas Cartas Magnas. Vamos somente mostrar a 
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evolução jurídica do Direito Eclesiástico 1 através das quatro 
Constituições, assinalando o progresso, ou retrocesso, da legis
lação em matéria religiosa. 

E' absurdo querer dar a lei fundamental a uma nação, lei 
que determina a estrutura jurídica imutável, deixando de lado 
a Religião. A Constituição não deve descer ao campo do Direito 
privado, mas estão dentro do campo do Direito público os di
reitos do homem à vida, à liberdade, à manifestação do pensa
mento, pois ele é membro da sociedade e não engrenagem. Ora, 
entre as liberdades primárias do homem está a de viver de 
acordo com as suas crenças religiosas no seu íntimo e nas suas 
manifestações exteriores. Querer defender e regular os direitos 
do homem esquecendo o mais sagrado dos direitos, é desconhecer 
a personalidade humana. A Igreja Católica, num país católico, 
não se ajoelha para pedir privilégios, ela tem direito de exigir 
liberdade de ação e todos os meios necessários para conseguir 
o seu fim. Esse direito da Igreja Católica tem sido totalmente 
ou em parte contestado, mas os homens jamais poderão mudar 
a Constituição fundamental da Igreja com as suas liberdades e 
seus direitos, que têm as suas raízes no direito divino. 

Seja o que for da legislação do passado, é necessário, para 
o futuro, estar sempre alerta para fazer todas as reivindicações 
que nós temos direito e obrigação de fazer. 

Infelizmente entre nós, máxime entre os leigos, quase não é 
conhecido o Direito Público Eclesiástico 2, tornando-se assim 
muito difícil uma luta sistemática, uniforme e bem dirigida para 
impregnar de cristianismo a nossa legislação republicana que 
nasceu, não somente leiga, mas ateia. 

l) Chamamos "Direito Eclesiástico" o conjunto de leis emanadas 
do poder civil em matéria eclesiástica. Ainda que "Direito Eclesiástico" 
e "Direito Canônico" signifiquem a mesma coisa, contudo a denominação 
"Direito eclesiástico" é tomada, pelos civilistas de muitas nações, no sen
tido em que nós também o tomamos aqui: B a d i i, ll Diritto Ecclesiastico 
Italiano, p. 1, cap. I, n. 3, n. 2, diz: "A stretto rigore le espressioni "di
ritto ecclesiastico" e "diritto canonico" si equivalgono. Pero, ê già in
valso, presso di noi, I'uso di designare con la prima espressione il diritto 
ecclesiastico dettato dallo Stato, e colla seconda quello dettato dalla 
Chiesa". Cfr. A. O t ta vi a n i, Institutiones Juris Publici Ecclesiastici, Ed. 
2 (Roma 1935 - Typis Poliglottis Vaticanis), pág. 9. 

2) Denominamos "Direito Público Eclesiástico": "Um conjunto sis
temático de leis que determinam a constituição e os direitos da Igreja 
como sociedade perfeita ordenada a um fim sobrenatural" (Cfr. O t ta -
vi a n i, op. cit., loc. cit.) O Direito público da Igreja pode ser equipa
rado às Constituições das nações. 
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Seria certamente mais interessante examinar aqui não só
mente as leis constitucionais, mas também os códigos que nos 
regem, mas isso nos levaria muito longe. Talvez voltemos ao 
assunto. 

Num Estado Católico não pode haver separação entre Igreja 
e Esta;. Igreja e Estado são independentes, mas não devem 
estar separados. Devem, pelo contrário, colaborar para realiza
rem o bem comum total dos súditos. Nem a Igreja pode invadir 
a esfera do poder temporal, nem o Estado pode peuetrar nos 
domínios da Igreja. 

Lembrado esse princípio indiscutível de Direito Público Ecle
siástico, cumpre observar que, quando o Estado, em nome da 
união, quer dominar a Igreja, é preferível a separação. Entre o 
Estado-sacerdote e o Estado-leigo, é preferível o Estado-leigo. 
Tem sido mais funesta para a Igreja a intromissão do Estado 
nas coisas eclesiásticas, do que a separação. 

Não se deve, porém, confundir separação com perseguição, 
ou mesmo com o desconhecimento da religião, ou com a simples 
tolerância. Temos exemplos disso em vários países onde existe 
separação entre Igreja e Estado, sob formas inteiramente diver
sas. Entre nós é muito diversa a separação de 1891, de 1934, 
1937 e 1946. 

Analisemos separadamente cada uma das Constituições. 

I. Constituição de 24 de Fevereiro de 1891. 

A queda do trono em quase todos os países de tradição mo
nárquica é assinalada por violências, desordens e guerras intesti
nas. O Brasil, apesar de ser monarquia, não tinha tradições mo
nárquicas. Era monarquia sómente, porque a passagem da coroa 
à cabeça de D. Pedro I era o modo mais fácil de conseguir a 
suspirada independência. A revolução mais profunda operada pela 
República foi talvez a revolução religiosa. Os resultados, porém, 
dessa revolução foram bem diversos do que se poderia esperar. 

Separação entre a Igreja e o Estado. 

Formado o primeiro Governo Provisório, antes mesmo de 
aberta a Constituinte, apareceram os Decretos de separação en
tre a Igreja e o Estado. 3 Os Constituintes já tinham diante de 
si as leis anti-religiosas do Governo Provisório. No seio da Cons
tituinte não havia homens em número e capacidade, que pudes-

3) Decr. n. 119-A de 7 de Janeiro de 1891. 
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sem defender as tradições religiosas do povo, as exigências da 
consciência nacional no seu direito mais sagrado. O resultado 
foi uma Constituição preocupada toda ela em não reservar o 
mínimo espaço à religião católica. 

A religião católica é equiparada em tudo a qualquer seita re
ligiosa. Isso teóricamente, porque na realidade é posta num pla
no de grande inferioridade, pois sendo a religião da quase tota
lidade dos brasileiros, é igualada para todos os efeitos a uma 
pequena minoria de outras seitas que não contribuíram em nada 
para a formação da nossa nacionalidade. E' ridículo e injusto 
falar de igualdade neste caso. A justiça não manda dar a cada 
um igualmente, mas a cada um o que lhe corresponde. O vício 
é fundamental: conceder os mesmos direitos ao erro e à verdade, 
ao bem e ao mal. Só a verdade e o bem têm direitos. Mas a 
aberração se avoluma, quando se concedem os mesmos foros de 
legalidade ao bem e ao mal, ao erro e à verdade. 

Mas não é só isso. A Igreja Católica, tolhida já antes do ad
vento da República no seu direito de adquirir bens, administrar 
e alienar, continuará ainda nesse regime, enquanto outras seitas 
religiosas, que não são consideradas corporações de mão morta, 
poderão dispor livremente dos seus bens. 

A Constituição e os Constituintes professam a máxima sere
nidade e isenção de espírito, mas, na realidade, há verdadeira 
preocupação de que a religião esteja sempre à margem da vida 
política, e isso em nome da liberdade de consciência e dos di
reitos do homem. 4 

Privação de Subvenção Oficial. 

O Artigo 11 estabelece: E' vedado aos Estados, como a 
União: ... 2.0 Estabelecer, subvencio~ar ou embaraçar o exercí
cio de cultos religiosos. 

Este artigo que resume o Decreto n. 119-A de 7 de Janeiro 
de 1890, é a consagração do princípio liberal da separação en
tre a Igreja e o Estado e, ao mesmo tempo, da plena liberdade 
de cultos. O citado Decreto do Governo Provisório revestia-se 

4) Em nossos legisladores de 1891 nota-se confusão entre Estado 
leigo e ateu. Sob a aparência de liberdade religiosa abriu-se o caminho 
a um Estado sem religião e ao desconhecimento completo da Religião 
na vida da nação. Temos exemplo de um grande Estado leigo, cujas 
instituições tanto gostamos de imitar, os Estados Unidos, em que, ape
sar da separação, vigora um regime de grande compreensão e apoio 
a todas as instituições religiosas. 
53 
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de uma forma de aparente equidade e boa política 6, mas ocul
tava um novo engano e uma injustiça. O Estado encarregado de 
tutelar o bem comum e que recebe os impostos dos súditos, na 
sua maioria católicos, não pode negar-lhes depois os meios ne
cessários para exercer o primeiro dos direitos, o de prestar culto 
externo a Deus de acordo com os preceitos da sua religião. Os 
ministros do culto católico num país católico têm direito à re
muneração por parte do Estado, do contrário os cidadãos serão 
obrigados a sustentar os ministros do culto com novas contribui
ções. Os impostos se destinam não unicamente às obras materiais, 
mas também à formação moral dos cidadãos. 

O artigo 72, § 7.0 proclama mais abertamente o princípio 
da separação entre a Igreja e o Estado e da negação de sub
venção à Igreja. Diz o citado artigo: Nenhum culto ou igreja 
gozará de subvenção oficial, nem terá relações de dependência, 
ou aliança com o governo da União, ou dos Estados. Em vá
rios decretos do Governo Provisório da República e nos traba
lhos da Câmara, tentou-se limitar a liberdade religiosa, mas, 
afinal prevaleceu o princípio de separação e não-subvenção, mas 
sem opressão dos católicos. 6 

5) Um membro do Congresso Constituinte (Lamounier Godofredo) 
na sessão de 12 de Janeiro de 1891, disse entre aplausos: "O decreto 
de 7 de Janeiro do ano passado que separou a Igreja do Estado, foi 
escrito com tanta habilidade, com tanta sabedoria, que foi recebido com 
aplausos até mesmo pelos próprios interessados na questão: os católicos". 
Apud J. Barba Ih o, op. cit., pág. 11, nota. J. Barba Ih o, Constitui
ção Federal Brasileira, Comentários, 2• ed., Rio, 1924 (Briguiet), afirma 
o mesmo e chama de "equidade e boa política" o art. 69 do decreto 
n. 119-A de 7 de Janeiro de 1890 (alega Aviso de 12 de Março de 1890 
do Ministério do Interior, e n. 5 de 16 de Abril, n. 6 de 22 de Abril, 
n. 11 de 23 de Maio, n. 12 de Maio, n. 28 de 4 de Setembro de 1891, 
n. 31 de 26 de Setembro de 1891 e Parecer n. 173 da Comissão de Cons
tituição da Câmara dos Deputados de 23 de Outubro de 1903). 

6) Decreto n. 510 de 22 de Junho e n. 914-A, de 23 de Outubro de 
1890, § 7: "Nenhum culto ou igreja gozará de subvenç~o oficial, nem 
terá relações de dependência ou aliança com o governo da União ou 
dos Estados". 

Decreto n. 510 de 22 de Junho de 1890, § 8: "E' excluída do país 
a Companhia de Jesuítas e proibida a fundação de novos conventos ou 
Ordens monásticas". 

Decreto n. 914-A de 23 de Outubro de 1890, § 8: "Continua excluí
da do país a Companhia dos Jesuítas e proibida a fundação de novos 
conventos, ou Ordens monásticas". 

Emenda rejeitada em 8 de Janeiro de 1891 (§ 7e Que sejam supres
sas as palavras - ou dos Estados ao § 7° do art. 72). 

Emenda aprovada em 8 de Janeiro de 1891: § 8°: Suprima-se o pa
rágrafo se 

Emenda prejudicada na mesma data: Substitua-se o § se pelo se-
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Privação dos Direitos Políticos dos Religiosos. 

O Artigo 70, § l. 0 diz: Não podem alistar-se eleitores para 
as eleições federais ou para as dos Estados: . .. 4. 0 Os Religiosos 
de Ordens monásticas, Companhias, Congregações ou Comunida
des de qualquer denominação, sujeitas a voto de obediência, Re
gra ou Estatuto, que importe a renúncia da liberdade individual. 7 

Para nós que conhecemos bem o alcance do voto de obediên
cia e das Regras e Constituições dos Religiosos, não podemos 
deixar de apostilar este artigo com um: "risum teneatis, amici . .. " 
Lendo alguns dos bons comentadores da Constituição, somos le
vados a crer que não houve má vontade por parte dos legisla
dores, pelo menos de muitos deles. Trata-se de ignorância. Ainda 
hoje são poucos os que sabem que quase todos os Religiosos 
passam a vida sem nunca receberem um preceito em força de 
santa obediência, e que os Superiores não podem mandar arbi
tràriamente, mas só de acordo com as Regras e Constituições. 
Se há votos conscientes e livres, são os dos Religiosos, princi
palmente nas religiões clericais. Um comentador da Constituição 
assim se exprime 8 : "A exclusão dos Religiosos de Ordens mo
násticas já a República a encontrou (Const. imperial, art. 92, 4) 
e não podia deixar de mantê-la. Não se pode admitir ao elei
torado quem tem feito renúncia de sua vontade e liberdade; o 
voto religioso é de si mesmo incompatível com o voto político e 
nada exprimiria senão a vontade do Superior, do Geral da Or
dem. E muito curioso é que se argumentasse com a "liberdade 
espiritual" para dar uma tão importante função política, e que 
tanto depende do livre alvedrio, aos que têm a ele renunciado 
inteiramente, despojando-se do direito de agir à sua vontade. Não 

guinte: "E' proibido no país a fundação de conventos ou a instituição 
de Ordens monásticas". 

Da longa citação e de outras que faremos, aparece que os mentores 
do Governo Provisório e os Constituintes de 1891 não eram tão impar
ciais como professavam e que, pregando a mais ampla liberdade religiosa, 
queriam, na realidade, coarctar a liberdade dos católicos. 

7) Projeto da Comissão do Governo Provisório, art. 85, § único, 4•: 
"Os religiosos de Ordens monásticas, companhias, congregações, ou co
munidades de qualquer denominação, uma vez que seus membros sejam 
ligados por voto de obediência ou Regra, ou estatuto que importe a per
da ou o sacrifício da liberdade". - O n. 49 do § único do art. 70, re
pete literalmente o n9 49 do § 1 do artigo 70 dos Decretos n. 510 de 22 
de Junho e 914-A de 23 de Outubro de 1890. Por este artigo não podem 
eleger nem ser eleitos os religiosos, analfabetos, mendigos e soldados. 
Apesar da Constituição não negar o direito de voto às mulheres, elas 
não podiam votar por ser essa a nossa tradição jurídica. 

8) Cfr. J Barba Ih o, op. cit., pág. 391. 
53* 



Revista Eciesiástica Brasileira, vol. 8, fase. 4, Dezembro 1948 837 

Liberdade Vexatória de Cultos. 

Um dos artigos que foi objeto de mais longos debates e que 
passou por mais reformas até à redação definitiva 10, foi o art. 
72 que trata da Declaração de Direitos, estando consagrados sete 
dos seus trinta e um parágrafos à matéria religiosa. 

Encimando esses trinta e um parágrafos, o artigo 72 oferece 
a todos os habitantes do Brasil, nacionais ou estrangeiros, as 
garantias de inviolabilidade do seu direito à liberdade, à segu
rança individual, e à propriedade. E' claro que esses direitos in
dividuais deverão sofrer coarctação dentro dos limites exigidos 
pelo bem comum, mas só esse bem comum poderá justificar qual
quer limitação da liberdade humana, que Deus nos concedeu e 
a Constituição promete assegurar. 

Quando, por outro motivo qualquer ou sem motivo, for cer
ceada qualquer manifestação da liberdade humana, a lei que o 
fizer será injusta. E' o que acontece com o artigo que temos 
diante dos olhos. Depois de pôr diante da vista dos cidadãos 
o horizonte ilimitado à liberdade, fecha-o aos poucos em todas 
as direções por onde se estendem as legítimas liberdades re
ligiosas. 

Eis, em resumo, o conteúdo dos parágrafos que tratam de 
matéria religiosa. 

§ 3.0 Todos os indivíduos e confissões religiosas podem exer
cer pública e livremente o seu culto, associando-se para esse fim 
e adquirindo bens, observadas as disposições do direito comum. 

Garantir os mesmos direitos à Igreja Católica e a quaisquer 
das seitas estrangeiras que começavam então a fazer prosélitos, 
é uma injustiça. Quem lê apressadamente este parágrafo pode ser 
levado a crer que nele se dá a máxima liberdade à Igreja Ca
tólica, até então escravizada pelo Governo Imperial manobrado 
nos Ministérios por Ministros sectários, maçons na quase totali-

1º) Projeto da Comissão do Governo Provisório.: "2Q Todos podem 
publicamente professar qualquer religião; nenhum serviço religioso ou de 
culto gozará na União de subvenção oficial e serão livres os templos 
e cemitérios, guardados os regulamentos sanitários e policiais". 

Decretos n. 510 de 22 de Junho e 914-A de 23 de Outubro de 1890, 
§ 3: "Todos os indivíduos e confissões religiosas podem exercer pública 
e livremente o seu culto, associando-se para esse fim, e adquirindo bens, 
observados os limites postos pelas leis de mão morta". 

Emenda aprovada em 12 de Fevereiro de 1891, § 3: "Suprimam-se 
as palavras - observados os limites postos pelas leis de mão morta, ,;_ 
que serão substituídas pelas seguintes - observadas as leis do direito 
comum". 
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se trata pois de uma medida de exceção contra o clero católico; 
já existia, sem se lhe atribuir esse caráter e nunca se considerou 
tal; pelo menos entre as queixas contra o regalismo, contra as 
violências de que se fazia carga ao Império, jamais se viu ser 
levantada esta. Nem a Igreja Católica em tempo algum, cremos, 
disputou para os indivíduos das Ordens monásticas e congêneres 
o direito de votar nas eleições políticas, o que fora o desconheci
mento da índole e dos fins dos institutos dessa natureza". 9 

Impedir os cidadãos mais beneméritos da Pátria de contri
buírem com o seu voto livre e esclarecido para as eleições dos 
mandatários da União e dos Estados era uma flagrante violaçã'o 
dos direitos do homem. Tratava-se de um erro que foi corrigido 
pelos Constituintes de 1934. O fato de não se ter negado o di
reito do voto ao clero secular, leva-nos mais ainda a crer que 
os Constituintes de 1891 acreditassem que os Religiosos, ao fa
zerem o voto de obediência, perdiam toda auto-decisão em toda 
a classe de assuntos, pensando, deliberando e agindo, por eles, 
os Superiores. Se assim fosse, não seriam possíveis as eleições 
no seio das Ordens e Congregações religiosas, eleições que, co
mo sabemos, são tão comuns. 

O § 2 do artigo em questão estabelece: São inelegíveis os 
cidadãos não alistáveis. 

Não é próprio dos Religiosos que por profissão renunciam 
ao mundo, aspirar aos cargos públicos, mas não é da competên
cia da autoridade civil dar leis para os Religiosos como Reli
giosos. O Direito Canônico já legislou a este respeito. Pode ha
ver circunstância em que, para o bem da nação, o Religioso pos
sa deixar o sossego de seu convento para dirigir os destinos de 
uma coletividade civil. Temos exemplo disto em todos os tempos, 
sem excetuar o Brasil, mesmo durante o tempo em que vigorava 
a lei vexatória do artigo 70. 

9) Lauro S o dr é, em discurso na sessão de 13 de Janeiro de 
1891, falava no mesmo sentido: "Devemos considerar que se trata de 
indivíduos em condições excepcionalíssimas, de indivíduos que fazem re
núncia da autonomia de suas consciências, que espontâneamente se co
locam fora da lei e da sociedade, que se segregam do meio social". -
C I ó vis B e vi Ia c q u a (Lições de Legislação Comparada, 1893, pág. 
41) diz: "A incapacidade política (art. 70, § 4) é, neste caso, imposta, 
porque realmente a abdicação da liberdade se dá e esta condição viciaria 
o voto, que deixaria de ser a manifestação de uma vontade livre". Cfr. 
J. Barba 1 h o, op. cit., pág. 391. 
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dade. Era o mesmo sectarismo que ditava estas leis, como vere
mos melhor quando tivermos examinado cada um dos parágrafos 
em questão. O enunciado cristão da liberdade é: liberdade para 
tudo e para todos, menos para o erro e para o mal. Num país 
católico, não pode ser consagrado o princípio da liberdade reli
giosa para qualquer manifestação de culto não-católico. Do mes
mo modo que há crimes contra a Pátria, há crimes contra a Re
ligião. Do mesmo modo que não é lícito atacar a nossa única 
Pátria, não é também lícito atacar a nossa única Religião. Do 
mesmo modo que a Constituição não pode permitir que um bra
sileiro ou um estrangeiro venha fazer propaganda para arrancar 
o patriotismo do coração dos brasileiros, não pode também per
mitir que se tente roubar aos brasileiros a sua maior riqueza 
espiritual que é a religião verdadeira. 

A consagração do princípio de liberdade de pensamento tem 
sido muito explorada por quem não percebe o alcance dessa li
berdade. Realmente, a sociedade, a Constituição não pode coarctar 
a liberdade de pensamento. Só Deus é que pode regular o uso 
dos nossos pensamentos íntimos, mas desde que esses pensa
mentos se manifestam ao exterior, e mais ainda, quando se tra
duzem em atos, são objeto de leis que os regulem. 

Todo homem, diante de Deus, tem liberdade de pensa
mento, pois Deus não tira a nossa liberdade; mas deve prestar 
conta a Deus do reto uso ou do abuso dessa liberdade. Diante 
da sociedade ele não tem que prestar conta dos seus pensamen
tos, pois os atos meramente internos não podem ser regulados 
pela lei humana. 

Qual, neste caso, a posição da lei humana? Garantir a li
berdade mais ampla à verdadeira religião, fechar a porta a to
das as manifestações errôneas do pensamento em matéria reli
giosa. Não é só o ataque direto à religião que constitui crime, 
mas também a disseminação de falsas doutrinas religiosas. 

A Constituição de 1891 garantia liberdade individual e li
berdade de associação para fins religiosos a todas as confissões, 
adquirindo bens, observadas as disposições de direito comum. 

A primeira vista aparece a liberdade mais ampla e igualdade 
absoluta, mas, na realidade, à religião católica é cerceada a li
berdade de dispor livremente dos seus bens. Os Constituintes de 
91 mantêm a arcaica concepção de corporação de mão morta. 
Como se pode ver pelos anteprojetos da Constituição, foram apre-
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sentadas várias fórmulas para este artigo, mas todas elas tendo 
em vista manter em parte as limitações à livre administração dos 
bens dos Religiosos, introduzidas no tempo do império. Uma in
terpretação mais ou menos favorável do § 3.0 do artigo 72 teria 
dado aos Religiosos faculdade de adquirir bens, administrá-los 
e aliená-los livremente, mas a mentalidade adversa às liberdades 
religiosas criou uma doutrina uniforme na interpretação deste ar
tigo, negando aos Religiosos o direito de poderem alienar livre
mente os seus bens. Fundava-se a doutrina na cláusula final: 
"observadas as disposições de direito comum". Ora, o direito vi
gente limitava a liberdade das Congregações religiosas quanto à 
administração e alienação dos bens; portanto, na vigência da nova 
Constituição deviam continuar essas limitações do direito anterior. 

As outras confissões religiosas, quase desconhecidas no tem
po do Império e, na época da proclamação da República, cons
tituindo minorias insignificantes, começavam não só a gozar da 
mais ampla liberdade, mas a desfrutar de uma situação jurídica 
mais vantajosa que a Igreja Católica, podendo adquirir, admi
nistrar e alienar livremente os seus bens. 

Abolição do Casamento Religioso. 

O matrimônio é uma instituição sagrada. As legislações an
tigas e modernas assim também o consideraram. 11 Foi com o 
protestantismo e depois com o ateísmo francês que se vibrou o 
golpe mais terrível à santidade do matrimônio, querendo fazer dele 
uma instituição meramente civil. As consequências foram o di
vórcio 12, a desagregação da família, a corrupção dos costumes, 
a supressão ou limitação criminosa da prole. A reação fez-se sen
tir forte e avassaladora, e hoje, em grande número de nações, 
mesmo não católicas, é admitido e respeitado o matrimônio reli
gioso, sendo-lhe concedidos os efeitos civis. 

Mas, em 1891, parecia necessário ao progresso da nação o 
matrimônio civil 13, negando todos os efeitos civis ao matrimônio 

11) D. 23, 2, 1: "Nuptir.e sunt conjunctio maris et feminr.e, consortium 
omnis vitr.e; divini et humani juris communicatio". AI b e r ta ri o e ou
tros interpolacionistas afirmam ter esta definição o influxo das dou
trinas cristãs, fundados principalmente na cláusula "consortium omnis 
vitr.e". 

12 ) No Brasil não foi introduzido o divórcio. Está mal informado 
T. Vi o Ia r d o, quando o afirma no interessante artigo: ll diritto eccle
siastico brasiliano in mezzo seco/o di evoluzione dei/a legge costituzionale. 
"Osservatore Romano", 7 de Fevereiro de 1938, p. 3. 

13) O matrimônio civil é necessário para os não-cristãos, para que 
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reJigioso. Assim estabeleceu o § 4.0 do artigo 72: "A República 
só reconhece o casamento civil, cuja celebração será gratuita". 14 

Não é lugar aqui de provarmos o direito da Igreja de legis
lar sobre o matrimônio dos cristãos 16, estabelecendo impedimen
tos, exigindo a habilitação dos nubentes, prescrevendo a forma 
e os efeitos do matrimônio, etc.; baste, em resumo, o que, em 
poucas palavras disse Leão XIII na Encíclica "Arcanum" de 10 
de Fevereiro de 1880: "sua vi, sua naturâ, sua sponte" o ma
trimônio é coisa sagrada e portanto sob a tutela da Igreja. 

De início, procurou-se urgir com rigor, até com penas, não 
só o matrimônio civil, mas também a necessidade de realizar 
primeiro o matrimônio civil antes das cerimônias reJigiosas. Os 
legisladores, empenhados em instituir o matrimônio civil, julga
ram ser isso necessário por ser uma instituição nova e inteira
mente contrária aos sentimentos religiosos e tradicionais do povo. 

O matrimônio civil, estabelecido dentro dos justos limites 
legais, é uma instituição útil e, em muitas circunstâncias, até ne
cessária. Na época em que surgia a lei do matrimônio civil e a 
Constituição de 1891, começavam a dirigir-se para o Brasil as 

• grandes correntes emigratórias, sendo muitos desses emigrantes 
não-católicos e, até, não-cristãos. Para eles era certamente ne
cessário estabelecer o matrimônio civil. Para os católicos podia 
e era conveniente que se determinassem certos efeitos civis do 
matrimônio religioso. O campo era vasto para os legisladores, 
mas, tratando-se de cristãos, melhor teriam feito se tivessem in
troduzido o matrimônio religioso com efeitos civis. Esta é a 
fórmula prática que modername·nte vão adotando as legislações 
de muitos países, criando assim um ambiente de mútua confian
ça e colaboração recíproca, mesmo em países não-católicos. 

um contrato tão sério e de tão graves consequências para a nação não 
fique à mercê de caprichos individuais. 

14) Decretos rz. 510 de 22 de Junho e n. 914 de 23 de Outubro de 
1890, § 49 : "A República só reconhece o casamento civil, que precederá 
sempre às cerimônias religiosas de qualquer culto". 

Emenda da Comissão do Congresso. § 49 A República só reconhece 
o casamento civil. 

Emenda aprovada em 15 de Janeiro de 1891. § 49 Suprimam-se as 
palavras - precederá sempre ·às cerimônias religiosas. 

Emenda aprovada na mesma data. Ao § 4° acrescente-se - cuja ce
lebração será gratuita. 

15) Essa doutrina é proposta admiràvelmente nas Enciclicas "Arca
num" de Leão XIII (10 de Fevereiro de 1880) e "Casti connubii" de Pio 
XI (31 de Dezembro, 1930). 
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Secularização dos Cemitérios. 

O § 5.0 do art. 72 assim rezava: "Os cemitérios terão cará
ter secular e serão administrados pela autoridade municipal, f i
cando livres a todos os cultos religiosos a prática dos respectivos 
ritos em relação aos seus crentes, desde que não ofendam a mo
ral pública e as leis". 16 

A Igreja sempre defendeu o seu direito a manter cemitérios 
independentemente de qualquer autoridade civil. O Código de Di
reito Canônico consagra esse direito:. Jus est Catlzolicce Ecclesice 
possidendi propria cremiteria. 17 A Igreja criou essa palavra ce
mitério, que exprime maravilhosamente a esperança cristã da res
surreição, e criou também os cemitérios prõpriamente ditos, con
denando a cremação e cercando o sepultamento de seus filhos 
de cerimônias e ritos religiosos. Do mesmo modo que a Igreja 
tem direito aos edifícios destinados ao culto, tem também sobre 
os cemitérios por ela constituídos. Não andariam errados o Go
verno Provisório da República e os Constituintes de 1891 se fun
dassem cemitérios seculares, mas, ao secularizar os cemitérios ca
tólicos, e, mais ainda ao invadir a propriedade eclesiástica, saí
ram da esfera da sua jurisdição, cometeram uma espoliação in
justa. A autoridade civil poderá mandar que nos cemitérios ca
tólicos se cumpram as leis da higiene e outras exigidas pelo bem 
comum, mas, arrancá-los dos seus legítimos donos, nunca. A cria
ção de cemitérios seculares não é contra o direito da Igreja, mes
mo em países católicos, pois muitos são os que não podem ser 
enterrados em lugar sagrado, mas a liberdade e os direitos da 
minoria não devem ser respeitados a tal' ponto que sejam con
culcados os direitos da maioria. 

Ensino Leigo. 

A formação total do homem é missão da Família e da Pá
tria e, tratando-se de cristãos, missão da Igreja também. 18 Todo· 
ensino e toda escola devem visar a formação integral do homem. 
Formar só o corpo, é formar o que menos vale no homem. En-

16) Decretos n. 510 de 22 de Junho e 914-A de 23 de Outubro de 
1890. § 5° "Os cemitérios terão caráter secular e serão administrados pela 
autoridade municipal". 

Emenda aprovada em 15 de Janeiro de 1891. § 5° "Ficando livre a 
todos os cultos religiosos a prática dos respectivos ritos em relação aos 
seus crentes, desde que não ofendam a moral pública e as leis". 

17) Cân. 1206, § t. 
18) Cfr. Enciclica "Divini illius Magistri" de Pio XI (31 Dezembro, 

1929). 
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sinar só as ciências úteis para viver os anos da vida terrena, é 
dar valor ao temporal e negar ao que é eterno. O pai que en
trega o filho à escola e ao professor, espera vê-lo inteiramente 
formado no corpo e no espírito. A instrução religiosa, mesmo nos 
estabelecimentos oficiais, é um direito inalienável dos pais e dos 
alunos. São os cidadãos que contribuem, pagando os impostos, 
para as despesas que a Nação faz com o ensino, ou melhor dito 
é o povo que paga as despesas do ensino. Ele não deve ser lu
dibriado nos seus direitos. Nem se fale do direito de outras con
fissões religiosas e de conflitos religiosos, pois a solução para 
os conflitos entre pessoas ou entidades que lutam pela liberdade, 
não é negar a todos a liberdade, mas concedê-la a todos, dentro 
dos limites exigidos· pelo bem comum. Os Constituintes laicistas 
de 1891 acharam melhor estabelecer como princípio consagrador 
da liberdade e igualdade de todos diante da lei, o ensino leigo. 
Art. 72, § 6.0 : Será leigo o ensino ministrado nos estabelecimen
tos públicos. Os Constituintes de 1934 e 1946 · souberam encon
trar solução para permitir o ensino religioso nos estabelecimentos 
públicos, sem violentar a consciência dos alunos e dos seus res
ponsáveis. Em 1891, porém, não foi assim. Ficaram perplexos: 
ou ensinar nos estabelecimentos públicos todas as religiões, ou ne
nhuma. Optaram pelo segundo. Durante os trabalhos de elabo
ração da Constituição pensou-se em deixar liberdade aos Esta
dos, neste ponto, instituindo o ensino leigo só nos estabelecimen
tos federais; prevaleceu, porém, o critério mais lógico, ainda que 
menos justo, da laicização de todo ensino oficial quer dos Esta
dos quer da União. A expressão "estabelecimentos públicos" ex
clui as escolas particulares fundadas e mantidas pelos cidadãos, 
sem caráter oficial, ou por associações 19, mas, pelo § 7.0 que 
comentaremos logo, fica proibida qualquer subvenção 20 às es-

19) Cfr. J. B a r b a 1 h o, op. cit., pág. 422. 
2 º) A fórmula prática de defender todos os direitos do cidadão se

ria a subvenção oficial aos estabelecimentos particulares. Os católicos, 
ao pagarem os impostos que depois serão destinados, através dos órgãos 
competentes, ao ensino, veriam retamente aplicada a sua contribuição, 
quando, em parte pelo menos, revertesse em benefício de um colégio ca
tólico, máxime das escolas primárias. Em futuras Constituições ou refor
mas da Constituição, os católicos deveriam pleitear subvenção da União 
e dos Estados para todos os institutos católicos de educação, para, desse 
modo, possibilitar a instrução primária gratuita nos Colégios católicos 
e a instrução média e superior sem tanto sacrifício dos pais e dos alu
nos. Note-se que em virtude do § 7 deste art. 72 as escolas parti
culares aconfessionais poderiam ser subvencionadas, o mesmo não acon
tecendo com as escolas confessionais, pois a subvenção a uma escola 
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colas particulares que não tiverem caráter leigo. As escolas e co
légios particulares, leigos ou confessionais, têm prestado uma co
laboração inestimável ao povo, principalmente na instrução média, 
mas essas escolas nunca receberam subvenção oficial. Esse foi 
outro grande erro dos Constituintes de 1891, erro que até hoje 
não foi corrigido e que nós os católicos, em futuras reformas da 
Constituição, deveremos procurar que se corrija. A Nação só 
terá a ganhar, e o princípio da liberdade religiosa será mais dig
namente consagrado. Se as verbas dos Estados e da União fos
sem, em parte, aplicadas em subvenções a instituições particula
res de ensino, principalmente católicas, os resultados que se ob
teriam, sem dúvida seriam magníficos e sem onerar tanto os 
nossos cofres. 

Negação do Privilégio de Imunidade dos Clérigos. 

O artigo 72 da Constituição de 1891, fecundo em legislação 
civil sobre matéria religiosa, começa proclamando a igualdade 
de todos perante a lei 21 , e nos §§ 28 e 29 iguala, para todos os 
efeitos, os católicos e os não-católicos, os clérigos 22 e os leigos: 
§ 28: "Por motivo de crença ou de função religiosa, nenhum ci
dadão brasileiro poderá ser privado de seus direitos civis e polí
ticos nem eximir-se do cumprimento de qualquer dever cívico". 
§ 29: "Os que alegarem motivo de crença religiosa com o fim 
de se isentarem de qualquer ônus que as leis da República im
ponham aos cidadãos, ... perderão os direitos .políticos". 

A Igreja é uma sociedade de origem divina e superior ao 
Estado. Ela deve dispor de todos os meios necessários para a 
consecução do seu fim divino. Não lhe podem faltar os meios 
humanos; não podem ser as suas leis contrariadas pelas leis 
humanas. Para o devido decoro do estado eclesiástico a Igreja 
exigiu que os seus ministros fossem isentos de certos encargos e 
ofícios impróprios do estado clerical. Não pode o legislador ci-

onde se ensina a religião é considerada como subvenção a um culto 
religioso. Não estava proibido (e agora já é doutrina), auxílio com ca
ráter transitório. De fato, tanto os Estados como a União concediam 
não poucas vezes esses auxílios. 

21 ) Art. 72, § 1: "Todos são iguais perante a lei". Apesar de todos 
serem iguais perante a lei, havia imunidades e havia injustiça especial 
para os militares. Poderia haver também, sem quebra do princípio de 
igualdade perante a lei, certas imunidades para os clérigos, como há nos 
Estados Unidos e como o próprio povo reclama. 

22 ) Os privilégios dos clérigos em geral estão contidos nos cânones 
118-123 do Código de Direito Canônico. 
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vil, mais ainda num país católico, contrariar as leis da Igreja. 
Os Constituintes de 1891, proclamando o princípio da igualdade 
de todos os cidadãos perante a lei, não respeitaram títulos nobi
liárquicos e a hierarquia católica. Todos foram postos no mesmo 
plano e se, em algum caso, era facultado, por motivo de crenças 
religiosas 23 , fugir a algum ônus imposto pelas leis da República, 
era perdendo os direitos políticos. 24 E' uma flagrante injustiça 
privar os cidadãos mais beneméritos da Pátria dos direitos polí
ticos por não poderem eles em consciência aceitar um ônus qual
quer, sendo que, por outro lado, eles dedicam a vida aos ideais 
mais nobres da Pátria. 25 

Essa é a legislação da primeira Constituição republicana em 
matéria religiosa. As seitas acatólicas podiam acolher jubilosas 
estas leis; mas não a Igreja Católica, que via negados os seus 
direitos imprescritíveis por uma Assembleia em que dominavam 
maçons e. positivistas. 

Reformas de 1926. 

A Igreja, antes escravizada e agora oficialmente desconhe
cida, continuou calada a sua missão, esperando formar a cons
ciência dos futuros legisladores. A Constituição permaneceu imu
tada até 1926. Nessa data já havia acordado a consciência ca
tólica. Tratava-se apenas de emendas da Constituição. Os cató
licos propugnaram o reconhecimento de que a Religião Católica 
era a Religião da maioria do povo brasileiro. A emenda não pas
sou, mas pelo menos foi restabelecida a constitucionalidade da 
representação diplomática perante a Santa Sé. Todos os anos, 
por ocasião da votação orçamentária, surgiam debates por se 
achar que a representação diplomática perante o Vaticano contra
riava o princípio do § 7.0 do artigo 72 da Constituição: "Nenhum 

23) "Crenças religiosas" é uma expressão muito pouco feliz. Quan
do, por exemplo, os religiosos pediam isenção do serviço militar, eram 
obrigados a fazê-lo alegando este artigo. Ora, as "crenças religiosas" 
dos clérigos, dos religiosos ou dos Bispos são as mesmas. 

2·1) Não se definem bem quais sejam esses direitos "políticos". De 
fato, chegou-se à negação dos direitos civis e até se falou abusivamente, 
nas repartições públicas, em perda dos direitos de cidadão brasileiro. 

25) Em paises essencialmente democráticos como nos Estados Unidos, 
apesar de não serem católicos, gozam os clérigos de consideráveis re
galias, em consideração aos grandes benefícios que prestam à Pátria. 
No Brasil baste citar o trabalho heróico realizado pelos Missionários na 
conversão dos selvícolas, sem assistência dos nossos governos. Não faz 
muito que em nossa Câmara Federal foi posto em relevo esse trnbalho 
realizado pelos Missionários, em contraposição com o Serviço Nacional 
de Proteção aos lndios. 
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culto ou Igreja gozará de subvenção oficial, nem terá relações 
de dependência, ou aliança com o governo da União ou dos 
Estados". 

li. Constituição de 16 de Julho de 1934. 

Depois de quase quarenta anos de vigência da Constituição 
de 1891, de repente o Brasil foi abalado por uma convulsão re
volucionária em Outubro de 1930, que teve como uma das con
sequências a derrogação da Carta Constitucional até então em 
vigor. Exigindo uma Constituição para a Nação, irrompeu o mo
vimento revolucionário de 1932 que, apesar de sufocado pelas ar
mas, levou os detentores do poder a pensar na elaboração de nos
sa Carta Magna. Feitas as eleições e aberta a Câmara, já em 
16 de Julho de 1934 era promulgada a segunda Constituição re
publicana, sendo confirmado no poder o presidente, até então, 
de fato. 

Nas· eleições que então se fizeram, os católicos se apresenta
ram às urnas, pela primeira vez organizados na Liga Eleitoral 
Católica e com um mínimo de reivindicações. O êxito obtido foi 
satisfatório. Foram os postulados católicos sancionados na Cons
tituição. Houve até surpresa por parte dos inimigos do Catoli
cismo. O Estado continuou separado da Igreja. O Estado con
tinuou leigo, mas a Igreja foi considerada e obteve uma posição 
mais vantajosa. 

Promulgação da Constituição em nome de Deus. 

Os Constituintes de 1891 promulgaram a Constituição em 
nome próprio como representantes da soberania popular 26 ; do 
mesmo modo fizeram os Constituintes de 1934 27 , mas "pondo a 
nossa confiança em Deus". E' uma fórmula que expressa não 
somente a crença em Deus, mas que encerra uma invocação da 
proteção de Deus. Para um país católico já é um grande passo, 
o ter exigido e ter conseguido que no frontispício da lei fun
damental da Nação tenha sido escrito o nome de Deus. 

2º) "Nós, os representantes do Povo Brasileiro, reunidos em Con
gresso Constituinte, para organizar um regime livre e democrático, es
tabelecemos, decretamos e promulgamos a seguinte Constituição". 

27 ) "Nós, os representantes do Povo Brasileiro, pondo a nossa con
fiança em Deus, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para or
ganizar um regime democrático, que assegure à Nação a unidade, a 
justiça e o bem-estar social e econômico, decretamos e promulgamos a 
seguinte Constituição". 
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Separação com Colaboração Recíproca. 

A Constituição de 1934 não é uma Constituição nova, está 
toda ela calcada na de 1891. Nem sequer passou pela mente 
dos católicos pleitearem a união entre a Igreja e o Estado. O 
Brasil não está em condições de realizar essa união e é bem 
difícil que se possa pensar nisso tão cedo. A formação muito 
superficialmente católica da maior parte do nosso povo e a ou
sadia dos não-católicos não consentem essa união ideal. 

A Constituição de 1934 é fruto de longo período de convi
vência pacífica e colaboração mútua entre a Igreja e o Estado. 
Só faltava que, por lei, fosse solenemente aprovada e oficiali
zada essa colaboração. O artigo 17 depois de decretar que: "E' 
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Muni
cípios: li. estabelecer, subvencionar ou embaraçar o exercício de 
cultos religiosos; Ili. ter relação de aliança ou dependência com 
qualquer culto ou igrejd', acrescenta: :'sem prejuízo da colabo
ração recíproca em prol do interesse coletivo". 

Esta última cláusula dá margem a uma colaboração decidi
da e apoio integral do Executivo à Igreja, pois a Igreja, da sua 
parte, colaborou sempre com o Estado desde o início da nossa 
nacionalidade para a civilização dos selvícolas, para a morali
zação dos colonizadores, para a formação intelectual da juven
tude. A Igreja ocupa um posto destacado na luta contra os in
vasores, nas aspirações à independência, nos primeiros anos da 
vida independente e, atualmente, em obras de assistência social 
de extensão mais vasta e mais vantajosa do que a mesma do 
Estado. 28 Permanece a proibição de subvenção à Igreja como 
tal, podendo porém obter subvenção institutos de assistência so
cial como são hospitais, creches, etc., mantidos por Religiosos e 
até colégios. Ainda que sem fundamento jurídico claro na Cons
tituição receberam subvenções do Governo da União, dos Esta
dos e Municípios outras entidades religiosas. 

Como sob o regime da Constituição anterior, não está proi
bido o auxílio transitório a qualquer instituição religiosa, con
gresso, etc. 

Direito de Votos aos Religiosos. 

O art. 108, que trata do direito do voto, concedendo-o em 
geral a todos os brasileiros, não priva desse direito os Religio-

28 ) Atualmente temos uma documentação preciosíssima na "História 
da Companhia de Jesus no Brasil", do Pe. Ser afim Leite, S. J. 
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sos como fazia a Constituição anterior. Só perderão o direito ao 
voto se se isentarem de algum ônus imposto pela lei aos bra
sileiros alegando crença religiosa. 29 

Imunidade Parcial aos Clérigos. 

De todas as imunidades pleiteadas pela Igreja é a mais im
portante a isenção do serviço militar. A Constituição em apreço, 
sem conceder isenção total, quis torná-lo mais praticável sem des
douro do estado clerical. Tendo proclamado a obrigatoriedade 
do serviço militar, facultou aos eclesiásticos prestá-lo sob a for
ma de assistência espiritual ou hospitalar às forças armadas. 30 

Das outras imunidades dos clérigos não se faz nenhuma 
menção. No art. 113 proclama-se a igualdade de todos perante 
a lei 31, não sendo admitidos privilégios ou distinções por motivo 
de crenças religiosas. Mas, do mesmo modo que não se concedem 
privilégios, ninguém será privado de nenhum dos seus direitos só 
por motivo de crenças religiosas. 32 

Liberdade de Cultos. Personalidade Jurídica das Associações Religiosas. 

O n. 5) do art. 113 diz: "E' inviolável a liberdade de cons
ciência e de crença e garantido o livre exercício dos cultos reli
giosos desde que não contravenham à ordem pública e aos bons 
costumes". Este artigo está no capítulo: "Dos direitos e das ga
rantias individuais" e não é uma simples tolerância da religião, 
mas uma garantia positiva. Para poder tornar real essa garan
tia, acrescenta a Constituição: "As associações religiosas adqui
rem personalidade jurídica nos termos da lei". A personalidade 
jurídica é um requisito essencial para a tutela dos direitos nas 
Congregações e Associações religiosas. Tendo personalidade ju
rídica nos termos da lei civil, as Associações e as Congregações 
religiosas podem adquirir, administrar e alienar livremente os 

29 ) Art. 11 l: "Perdem os direitos políticos: b) pela isenção de ônus 
ou serviço que a lei imponha aos brasileiros, quando obtida por motivo 
de convicção religiosa, filosófica ou política". 

30) Art. 163, § 3: "O serviço militar dos eclesiásticos será pres
tado sob a forma de assistência espiritual ou hospitalar às classes ar
madas". 

31 ) Art. 113, 1): "Todos são iguais perante a lei. Não haverá privi
légios nem distinções, por motivo de nascimento, sexo, raça, profissões 
próprias ou dos pais, classe social, riquezas, crenças religiosas ou po
líticas". 

32) Art. 113, 4): "Por motivo de convicções filosóficas, políticas ou 
religiosas, ninguém será privado de qualquer dos seus direitos, salvo 
o caso do art. 111, letra b". 
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seus bens, ao contrário do que acontecia na vigência da Consti
tuição de 1891. 

A palavra "associações" é genérica e imprópria em sentido 
jurídico-eclesiástico, mas compreende toda classe de associa
ções religiosas, desde as Ordens e Congregações até às Pias 
Uniões e Conferências Vicentinas, etc. E' claro que compreende 
também as associações não-católicas de caráter religioso. 

Assistência Espiritual às Classes Armadas e Estabelecimentos Oficiais. 

Uma das reivindicações dos católicos era a assistência es
piritual às classes armadas. Esta, como todas as outras reivindi
cações dos católicos, foram atendidas pelos Constituintes ·de 1934, 
mas, concedidas também, de igual forma, a todas as seitas reli
giosas. A assistência será concedida só quando solicitada, e é 
permitida nas expedições militares, nos hospitais, penitenciárias 
e em outros estabelecimentos oficiais. Não ficava, portanto, ex
cetuado nenhum estabelecimento oficial, quartel, granjas agríco
las, escolas rurais, orfanatos, etc. A assistência devia ser feita 
sem ônus para os cofres públicos e sem constrangimento ou 
coação dos assistidos. 33 

Sómente se faz uma exceção. "Nas expedições militares a 
assistência religiosa só poderá ser exercida por sacerdotes bra
sileiros natos". Essa exceção é só quando se tratar de expedições 
militares própriamente ditas, isto é: quando o Brasil estiver em 
_guerra com o exterior. De fato, em revoluções internas têm sido 
admitidos capelães estrangeiros, antes de 1934, quando não eram 
admitidos pela Constituição nem nacionais nem estrangeiros. 

Assistência religiosa é uma palavra muito genérica e, por
t~nto, significa tanto a instrução religiosa como a administração 
dos sacramentos. 

Cemitérios Seculares e Eclesiásticos. 

Baste-nos citar o texto constitucional: "Os cemitérios terão 
caráter secular e serão administrados pela autoridade municipal, 
sendo livre a todos os cultos religiosos a prática dos respectivos 
ritos em relação aos seus crentes. As associações religiosas po-

ªª) Art. 113, 6): "Sempre que solicitada, será permitida a assistên
cia religiosa nas expedições militares, nos hospitais, nas penitenciárias, 
e em outros estabelecimentos oficiais, sem ônus para os cofres públicos 
e sem constrangimento ou coação dos assistidos. Nas expedições mili
tares a assistência religiosa só poderá ser exercida por sacerdotes bra
.sileiros natos". 
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de rã o manter cemitérios particulares, sujeitos porém à fiscaliza
ção das autoridades competentes. É-lhes proibida a recusa de se
pultura onde não houver cemitério secular". 

A Constituição de 1934 repisa no caráter secular dos cemi
térios, admite porém os cemitérios particulares de associações re
ligiosas. Concedendo a faculdade de possuir cemitérios próprios, 
é injusta a lei quando, na falta de cemitério secular, obriga a 
dar sepultura a toda classe de pessoas nos cemitérios católicos. 
A Igreja tem direito de negar a sepultura eclesiástica nos seus 
cemitérios a todos aqueles que dela estão privados pelo Direito 
Canônico 34, ficando profanado o cemitério desde o momento em 
que, nele é enterrado quem não tem direito à sepultura ecle
siástica. 35 

Matrimônio Indissolúvel. - Matrimônio Religioso. 

A Constituição de 1891, negando o reconhecimento legal ao 
matrimônio religioso, conseguiu que se g'eneralizasse o casamento 
civil. Muitos partidários de matrimônio leigo pleiteavam de há 
muito o divórcio. Por ocasião da reforma constitucional de 1926 
manifestou-se uma corrente qu~, sem representar a vontade da 
maioria, parecia forte e decidida. Em 1934 a corrente divorcista 
novamente lutou pela dissolubilidade do matrimônio, enquanto os 
elementos católicos e todos os elementos de ordem propugnaram 
a indissolubilidade. 36 O art. 144 sancionou a indissolubilidade do 
matrimônio, prestigiando a família e pondo-a sob a proteção es
pecial do Estado. 37 

O art. 145 estabelece: "O casamento será civil e gratuita 
a sua celebração 38 , mas logo acrescenta a faculdade de se cele
brar o matrimônio religioso com efeitos civis: "O casamento 

3·1) Cân. 1240. 
3ó) Cân. 1207. 
36 ) Tratava-se, é claro, da indissolubilidade do matrimônio civil (ou 

matrimônio religioso com efeitos civis). Os católicos, em defesa da fa
milia e da moral, foram obrigados a sair à liça em favor da indissolu
bilidade do matrimônio civil, mas a Igreja continua, como é natural, 
consequente em negar a legitimidade desse quando se tratar de cristãos, 
para cujos matrimônios a única competente é a Igreja. 

37 ) Art. 144: "A família, constituída pelo casamento indissolúvel, está 
sob a proteção especial do Estado. § único: A lei civil determinará os 
casos de desquite e de anulação do casamento, havendo sempre recurso 
ex-officio com efeito suspensivo". 

38 ) Todas as nossas Constituições ao falar do matrimônio civil es
tabelecem que a celebração será gratuita, na realidade, porém, ocasionam 
despesas consideráveis aos cidadãos, despesas muito superiores às que 
se fazem por ocasião da celebração do matrimônio religioso que não 
é gratuita. 
54 
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perante o ministro de qualquer confissão religiosa, cujo rito não 
contrarie a ordem pública ou os bons costumes, produzirá, toda
via, os mesmos efeitos que o casamento civil, desde que, perante 
a autoridade civil, na habilitação dos nubentes, na verificação 
dos impedimentos e no processo de oposição, sejam observadas 
as disposições da lei civil e seja ele inscrito no Registo Civil. O 
Registo será gratuito e obrigatório". 

Infelizmente os católicos não aproveitaram as vantagens ofe
recidas por este artigo da Constituição, preferindo continuar fa
zendo o matrimônio civil e o religioso separadamente com maiores 
incômodos e maiores despesas. A Igreja não vê ainda reconheci
dos os seus direitos, pois deve sujeitar-se aos impedimentos da 
lei civil para que o matrimônio tenha os efeitos civis, devendo 
por isso ser feito dois processos de habilitação, um perante a 
Igreja e outro perante o Estado. 

Ensino Religioso Facultativo. 

Aparecendo a Constituição numa época em que uma onda 
de absolutismo ameaçava o mundo, e sendo uma das lamentáveis 
aberrações a educação como monopólio do Estado, em nada par
ticipou dessa ideologia. Pelo contrário, a Constituição confirma 
que a educa·ção é um dever de todos, mas logo acrescenta que 
essa educação "deve ser ministrada pela família e pelos poderes 
públicos". 39 Autorizando depois o ensino religioso facultativo 40 

e proclamando a liberdade de ensino em todos os graus e ramos 41 , 

a nova Constituição, nesta matéria, no regime de separação, é 
quase perfeita. A formação integral será dada pela família, pela 
Igreja e pelo Estado. 

O art. 153 que admite o ensino religioso nas escolas ofi
ciais, é a maior conquista dos católicos e a que veio tirar o es
pírito leigo e quase ateu da nossa legislação constitucional. A 
Igreja goza da mais ampla liberdade de ensino em todos os graus 
e ramos. As escolas católicas podem receber subvenção oficial, 
pois em parte nenhuma proíbe a Constituição subvencionar esco
las. O ensino da Religião não é mais obstáculo, pois está ad
mitido até para os estabelecimentos oficiais. 

O art. 153 que institui o ensino religioso facultativo nos es-
tabelecimentos oficiais, está assim redigido: "O ensino religioso 

39) Art. 149. 
40) Art. 153. 
41) Art. 150, § único, c). 
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será de frequência facultativa e ministrado de acordo com os prin
cípios da confissão religiosa do aluno, manifestada pelos pais 
ou responsáveis e constituirá matéria dos horários nas escolas 
públicas primárias, secundárias, profissionais e normais". 

Pelo texto que acabamos de citar se vê que o ensino religioso 
é facultativo também em todos os graus e ramos. O Art. 153, 
contudo, só permite o ensino dentro dos horários, nas escolas pri
márias, secundárias, profissionais e normais e unicamente nas 
escolas públicas. Nas escolas particulares aconfessionais e nos 
cursos universitários não é excluído o ensino religioso, mas não 
se manda que se faça dentro do horário escolar. 

O ensino religioso facultativo, sem ser perfeito, poderá dar 
ótimos resultados, quando contarmos com maior número de sa
cerdotes que se possam dedicar a esse ministério, e mais leigos 
preparados para o ensino religioso. 

Dizemos, porém, que não é o ideal, pois o aluno que é obri
gado por lei e pelos exames a estudar geografia, história, etc., 
não é obrigado a estudar Religião. A Religião é relegada a um 
segundo plano. 

Representação Diplomática Perante a Santa Sé. 

Para muitos poderia parecer estranho escrever numa Carta 
Constitucional que a Nação manterá relações diplomáticas com 
um determinado país ou com a Santa Sé, mas, como havia uma 
tendência acentuada dos não-católicos para suprimir a nossa Le
gação perante o Vaticano, os católicos foram obrigados a pleitear 
a inserção desse artigo na Constituição. A maior parte dos es
critores de Direito Internacional, mesmo não-católicos, reconhecem 
a personalidade jurídica internacional da Igreja 42 ; por isso não 
é nada estranho que o Brasil possa manter uma representação 
diplomática diante da Santa Sé. A maior parte das nações do 
mundo, sem excetuar nações protestantes e pagãs, têm os seus 

42 ) Cfr. U 11 ma n, Trattato di Diritto lnternazionale Publico (Trad. 
!tal. de J. C. Buzzati, Turim, 1914), pág. 179, onde ele diz que " ... la 
qualità di subietto dei diritto internazionale universalmente riconosciuta 
alia Santa Sede". 

Ullman estuda muito imparcialmente o assunto, citando boa e abun
dante bibliografia. Cfr. op. cit. pág. 175 e segs. Cfr. J. P as q u a z i, 
Jus lnternationale publicum, vol. 1, pág. 79 e segs., que cita entre os. 
defensores da personalidade jurídica internacional da Santa Sé a De 
Olivart, Ullman, Fiore, Anzilotti, Olivi, Heffter, lmbart-Latom, Chrétien, 
Pillet, Jemolo, Cavaglieri, Konler, Nys, Corsi, Le Fur, Tostain, Jarrige,. 
Fedozzi. 
54* 
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embaixadores no Vaticano. E' do teor seguinte o art. 176: "E' 
mantida a representação diplomática junto à Santa Sé". 

Serviço Militar dos Eclesiásticos. 

O art. 163, § 3.0 estabelece: "O serviço militar dos ecle
siásticos será prestado sob a forma de assistência espiritual ou 
hospitalar às forças armadas". 

Esse artigo revela mais uma conquista dos católicos e gran
de boa vontade para com os eclesiásticos 43 , mas, muito pouco 
é o que se consegue com esse privilégio. Os clérigos não se po
dem ordenar 44 e os Religiosos nem sequer professar perpetua-

. mente 45 , antes de estarem quites com o serviço militar. Não po
dendo ordenar-se, não poderão prestar assistência espiritual re
gular. Ainda que o pudessem, nem todos teriam ocasião de pres
tá-la. A assistência hospitalar não é nenhuma vantagem para os 
eclesiásticos, pois eles seriam incorporados no corpo de tropa 
como todos os outros conscritos, não estando, portanto, isentos 
do serviço militar no sentido canônico para poderem ordenar-se 
ou professar perpetuamente. '16 

Descanso Dominical. 

O art. 121, letra e) prescreye "o repouso hebdomadário, de 
preferência aos domingos". Ainda que não haja um reconheci
mento oficial do dia do Senhor, contudo, esse dia é prestigiado 
na Constituição, atendendo à tradição nacional e às vantagens 
que oferece o domingo para o repouso e diversão. 

Eis, em linhas muito gerais, a evolução religiosa de nossa 
lei constitucional em 1934. Mas essa lei ia ter uma duração mui
to efêmera. 

Ili. Constituição de 10 de Novembro de 1937. 

São bem conhecidas as circunstâncias em que apareceu esta 
Constituição. A longa fórmula de promulgação do texto consti
tucional dá-nos um histórico, mais ou menos fiel, das circunstân
cias em que foi promulgada. Não negamos o valor técnico-jurídico 
·desta Constituição, elaborada por um ilustre magistrado. Não des-

43 ) Fala o texto constitucional de "eclesiásticos", mas, certamente, 
atendido o espírito liberal da Constituição, poderão gozar das mesmas 
vantagens constitucionais os ministros de outros cultos religiosos. 

14) Cân. 987, 5° 
45 ) Cfr. "Inter reliquas" "A.A.S." 3 (1910), pág. 37 e segs. 
46 ) Veja-se o que a respeito escrevemos em diferentes ocasiões: A 

profissão reliqiosa e o serviço militar, REB, vol. 2 (1942), págs. 55-71. 
REB, vol. 6 (1946), págs. 285-296. REB, vol. 6 (1946), págs. 667-671. 
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conhecemos a necessidade de uma ação vigorosa do Estado con
tra a ação dissolvente dos promotores da impatriótica campanha 
comunista, mas o que não compreendemos é como um homem 
tenha riscado da nossa Carta Magna tudo aquilo que representava 
o resultado de 50 anos de lutas e anseios dos católicos, desses 
católicos que constituíam e constituem a única barreira contra o 
comunismo anti-brasileiro. 

Das conquistas católicas na Constituinte de 1934 nada fi
cou. Diante da interrogação muda dos católicos, foi respondido· 
extra-oficialmente que todos os postulados católicos continuavam 
em pé e que não foram incluídos na Constituição, por não consti
tuírem matéria constitucional, devendo ser objeto de leis e re
gulamentação especial. 

Ridículo seria querer afirmar que todas as reivindicações dos 
católicos não constituíam matéria de Direito Constitucional, con
siderada a importância que a religião desempenha na vida dos 
povos e tendo em conta a tradição constitucional de tantas na
ções em matéria religiosa. Por outra parte, não julgamos acer
tado relegar para regulamentações particulares toda a matéria re
ligiosa. Não se tratando de uma Constituição inteiramente nova, 
não se explica a supressão sistemática de tudo o que diz res
peito ·à religião. 

De fato a Igreja continuou na mesma situação jurídica an
terior gozando das mesmas garantias e liberdades, mas a situa
ção de fato não era suficiente para a Igreja. 

Ainda que essa Constituição não seja objeto de comentário 
por nossa parte, não podemos deixar de sublinhar os artigos 124 
e 125. O primeiro diz: "A familia,. constitui da pelo casamento 
indissolúvel, está sob a proteção especial do Estado". O se
gundo, contrariando a mentalidade do Estado totalitário que se 
estabelecia no Brasil, dizia: "A educação integral da prole é o 
primeiro dever e o direito natural dos pais". 

Felizmente essa Constituição não vigora mais, pois, inter
pretada por governantes sectários, teria sido funesta para o ca
tolicismo no Brasil. 

IV. Constituição de 18 de Setembro de 1946. 

Após um período curto de vigência da Constituição de 1937, 
abriram-se as Câmaras, tendo como primeiro trabalho a elabo
ração de nova Constituição. A situação política do momento era . 
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bem difícil, mas os católicos estavam também mais preparados 
para as lutas de ideias em defesa dos postulados da sua religião. 47 

As reivindicações católicas 48 eram, em 1946, as mesmas de 
1934. Foram propostas pela Liga Eleitoral Católica e ouvidos os 
diferentes candidatos dos diversos partidos que se compromete
ram ou não a defendê-los, devendo ser negado o voto aos que 
não assinassem o compromisso de defender os po~tulados cató
licos. 49 Sobre alguns pontos houve debates acalorados e quase 
intermináveis na Câmara, devido principalmente à tenacidade, 
digna de melhor causa, com que os representantes comunistas 
lutaram para suprimir da nossa Constituição toda ideia religiosa. 

Triunfaram os princípios católicos, obtendo inteira confirma
ção os postulados da L. E. C., apresentados em 1934. Não há 
muita diferença entre o Direito eclesiástico da Constituição de 
1934 e 1946. 

Preferimos, ao chegar à Constituição em vigor, apresentar 
o texto dos artigos que são objeto do nosso estudo, apostilando
os somente com breves notas. 

"Nós, os representantes do povo brasileiro, reunidos sob a proteção 
de Deus, em Assembleia Constituinte para organizar um regime demo
crático, decretamos e promulgamos a seguinte Constituição". Go 

Art. 31: A União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 61 

é vedado: 
li. estabelecer ou subvencionar cultos religiosos ou embaraçar-lhes o 

exercício; 
Ili. ter relação de aliança ou dependência de qualquer culto ou igre

ja, sem prejuízo da colaboração reciproca em prol do interesse coletivo; 

47) Não queremos com isso dizer que todos os católicos em geral 
compreendessem bem as suas obrigações e a responsabilidade que sobre 
eles pesava, quer ao exercer o direito do voto, quer ao tratar os as
suntos religiosos na Câmara. 

48) As reivindicações católicas, indiretamente, favorecem também a 
todas as seitas não-católicas, pois não ~ concedem, em geral, privi
légios ou liberdades aos católicos, mas a todas confissões religiosas. 

49 ) Infelizmente o nosso sistema eleitoral (votação preferencial, mas 
em legenda partidária e as "sobras" aplicadas em benefício do partido 
majoritário), junto a inconsciência de muitos católicos reduziu as possi
bilidades ilimitadas dos católicos no Brasil. 

6º) A Constituição de 1934 também havia escrito o nome de Deus 
no seu preâmbulo: " ... pondo a confiança em Deus . .. " A de 1937, é 
promulgada, não em nome do povo, mas em nome do Presidente da 
República. A razão fundamental aduzida para justificar o novo estado 
de coisas é " ... o estado de apreensão criado no pais pela infiltração 
comunista . .. " 

61 ) E' interessante notar que se fala da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios e não se mencionam os Territórios. O número li 
<leste artigo é idêntico, quanto ao sentido, com o artigo 17, li da Cons
tituição de 1934. O o. Ili é idêntico até quanto às palavras. 
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V. lançar impostos sobre: 
b) templos de qualquer culto, bens e serviços de partidos políticos, 

instituições de educação e de assistência social, desde que as suas ren
das sejam empregadas integralmente no país para os respectivos fins. 52 

Art. 141, § 79 - E' inviolável a liberdade de consciência e de crença 
e assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, salvo os que con
trariarem a ordem pública ou os bons costumes. As associações religiosas 
adquirirão personalidade jurídica na forma da lei civil. 63 

§ 89 - Por motivo de convicção religiosa. . . ninguém será privado 
de nenhum dos seus direitos, salvo se a invocar para se eximir de 
obrigação, encargo ou serviço impostos pela lei aos brasileiros em ge
ral, ou recusar os que ela estabelecer em substituição daqueles deveres, 
a fim de atender escusa de consciência. 64 

§ 9° - Sem constrangimento dos favorecidos, será prestada por bra
sileiros (art. nº 129, m. 1-11), assistência religiosa às forças armadas e, 
quando solicitada pelos interessados ou seus representantes legais, tam
bém nos estabelecimentos de internação coletiva. 55 

§ 10° - Os cemitérios terão caráter secular e serão administrados 
pela autoridade municipal. E' permitido a todas as confissões religiosas 
praticar neles os seus ritos. As associações religiosas poderão, na forma 
da lei, manter cemitérios particulares. 56 

Art. 163. - A familia é constituída pelo casamento de vínculo indis
solúvel e terá direito à proteção especial do Estado. 67 

§ l O - O casamento será civil, e gratuita a sua celebração. O ca-
samento religioso equivalerá ao civil, se, observados os impedimentos e 
as prescrições da lei, assim o requerer o celebrante ou qualquer inte
ressado, contanto que seja o ato inscrito no registro público. 58 

52 ) Essa lei constitucional é nova e vem acrescer o número das imu
nidades eclesiásticas reconhecidas pela Constituição. Os colégios católi
cos, seminários, etc., gozarão também da isenção de impostos. Não se 
concede isenção de taxas. 

58 ) Tem o mesmo sentido que o art. 113, 5) da Constituição de 
1934. A redação é mais correta. 

54 ) Tem o mesmo sentido que o art. 113, 4, da Constituição de 1934, 
mas, na segunda parte, trata o que antes era matéria do art. 1 11, b). 

56 ) Esta matéria era regulada pelo art. 113, 6) da Constituição de 
1934. A redação de 1934 era muito confusa. Só exigia que fosse sacer
dote brasileiro nato para poder exercer a assistência religiosa nas ex
pedições militares. A assistência espiritual às Forças Armadas é feita 
de acordo com o Decreto-Lei n. 21.495, de 23 de Julho de 1946 (Diário 
Oficial, 27/Vll/1946). 

56) Repete o que dizia o art. 113, 7) da Const. de 1934, mas sem 
a última cláusula: "É-lhes proibida a recusa de sepultura onde não 
houver cemitério secular". Assinala um progresso a supressão dessa 
cláusula. 

67) Contém o mesmo que o art. 144 da Const. de 1934, mas é me
lhor a redação: " ... casamento de vínculo indissolúvel". E' louvável a 
supressão do § único deste artigo, como estava na Const. de 1934. Não 
se pode aprovar principalmente a inserção da palavra "anulação" de ca
samento. 

58 ) Difere bastante do art. 145 da Const. de 1934, que regulava esta 
matéria. A lei, tal como está no art. 163, §§ 1 ° e 2°, não exigem re
gulamentação e a celebração do matrimônio religioso com os efeitos ci
vis não apresenta nenhuma dificuldade fundada na lei. Seria de desejar 
que os Párocos acostumassem os fiéis a celebrar o matrimônio única-
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§ 2° - O casamento religioso celebrado sem as formalidades deste 
artigo, terá efeitos civis, se, a requerimento do casal, for inscrito no 
registro p(1blico, mediante prévia habilitação perante a autoridade com
petente. 69 

Art. 168, V. - O ensino religioso constitui disciplina dos horários 
das escolas oficiais, é de matrícula facultativa e será ministrado de 
acordo com a confissão religiosa do aluno, manifestada por ele, se for 
capaz, ou pelo seu representante legal ou responsável. 60 

Art. 181, § 29 - A obrigação militar dos eclesiásticos será cum
prida nos serviços das Forças Armadas ou na sua assistência espiritual. 61 

mente na Igreja, mas com os efeitos civis. O processo é muito simples: 
é fazer o processo de habilitação na Igreja e no civil, mas realizar o 
ato do casamento somente na Igreja. Evitam-se assim despesas inúteis 
para os noivos e prestigia-se tanto quanto se deve o matrimônio reli
gioso. Ainda que a mesma Constituição diga que a celebração do matri
mônio é gratuita, muito frequentemente ocasiona despesas sob a fol'ma 
de "diligências", pois os juízes de casamento, como é natural, celebram 
gratuitamente o matrimônio nos dias de audiências e no lugar detel'mi
nado. Quem desejar casar-se noutro dia ou hora, ou em outro lugar, deve 
pagar as "diligências". Na prática poderá haver alguma dificuldade por 
não quererem os juízes perder a oportunidade de l'eceber essa espórtula 
e também porque os noivos querem frequentemente aumentar o número 
dos padrinhos. Não é difícil, contudo, contornar essas duas dificuldades. 
Em qualquer hipótese fica ainda a solução apresentada pelo § 2° 

59) Este § 2°, que é novo na Constituição, torna o artigo perfeito. 
Em futuras reformas da Constituição, parece-nos que se deverá sempre 
conservar este artigo na forma em que está redatado, a não ser que seja 
possível fazel' outras reivindicações mais importantes, conseguindo, por 
exemplo, que para os católicos só obriguem os impedimentos eclesiásti
cos e que o processo de habilitação seja feito unicamente na Igreja, fi
cando somente a obrigação de fazer a inscrição no Registo Civil. Este 
§ 2° resolve satisfatoriamente o caso de muitos que só estão casados 
no religioso e que, com vantagem, poderiam fazer também o casamento 
civil, mediante a habilitação. O processo de habilitação é feito de acordo 
com o Código de Direito Civil. 

60) Neste artigo fala-se em geral de "escolas oficiais", sem nenhuma 
limitação. No art. 153 da Constituição de 1934, falava-se de "escolas pú
blicas primárias, secundárias, profissionais e normais". 

61 ) Como dissemos antes, por este artigo da Constituição, ainda 
que se manifeste a boa vontade para com os "eclesiásticos", muito pou
co, quase nada, é o que se concede aos eclesiásticos, a não ser que uma 
regulamentação favorável venha estender e facilitar a todos os ecle
siásticos essa assistência espiritual, por exemplo: na instrução tanto pro
fana como religiosa dos soldados, dispensando os eclesiásticos da obri
gação da instrução militar e de permanecer nos quartéis, fora das horas 
em que prestassem a assistência. Na vigência desta Constituição, não ha
vendo outra lei que ampare os eclesiásticos, eles seriam pràticamente 
obrigados a servir nos quartéis como qualquer cidadão. O mesmo acon
tecia enquanto vigoravam as Constituições de 1934 e 1937. Em futuras re
formas da Constituição deveremos pleitear uma isenção como a que atual
mente nos concedem os Decretos-Leis n. 8.920, de 26 de Janeiro de 
1946, e n. 9.500 de Julho de 1946. Talvez, pol'ém, enquanto gozarmos 
das vantagens do Decreto-Lei n. 8.920, seja melhor não levantar essa 
questão para não suscitar animosidades. A Constituição de 1934 falava 
de assistência hospitalar. A de 1946 fala de "assistência espiritual" ou 
"serviços das Forças Armadas" em geral. 
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Art. 196. - E' mantida a representação diplomática junto à Santa 
Sé. &2 

Além desses artigos que acabamos de copiar, há ainda mui
ta coisa digna de consideração sob o ponto de vista católico. 

Fazemos notar primeiramente que os Religiosos continuarão 
gozando da plenitude dos seus direitos políticos. O art. 132 que 
limita o direito de voto para certas pessoas, não o limita para 
os Religiosos. 

O art. 145 fala da "justiça social", termo tão usado e di
vulgado pelos Papas, principalmente por Pio XI. 

O art. 157, VI, fala do "repouso semanal remunerado, pre
ferentemente aos domingos e, no limite das exigências técnicas 
das empresas, nos feriados civis e religiosos, de acordo com a 
tradição local. 

No capítulo: "Da ordem econômica e social", nota-se o in
fluxo da doutrina social da Igreja. Há igualmente muita coisa 
louvável sob o aspecto católico nos capítulos: "Da Família" e 
"Da Educação e da Cultura". 

Como uma nota curiosa citamos ainda o art. 7 .º das Dispo
sições Transitórias: "Passam à propriedade do Estado do Piauí 
as fazendas de gado do domínio da União, situadas no Território 
daquele Estado e remanescentes do confisco aos jesuítas no pe
ríodo colonial". 

Em resumo, durante esses 58 anos de República as conquis
tas dos Católicos foram grandes e tendem sempre a ampliar-se 
e consolidar-se. 

Por ocasião de futuras reformas da Constituição seria de> 
desejar que, não sàmente se apresentassem as reivindicações dos 
Católicos, mas que uma comissão de deputados católicos prepa
rassem com antecedência os artigos que consubstanciassem es
sas reivindicações, tendo em vista o Direito Canônico. 

O Direito eclesiástico· brasileiro é um campo vastíssimo, mas, 
como quase tudo no Brasil, inexplorado ainda. Nós outra coisa 
não tentamos fazer senão mostrar esse campo imenso e oferecê-lo 
à exploração dos colegas. 

62 ) Este artigo está concebido nos mesmos termos que o artigo 176 
da Constituição de 1934. 



858 A I m e i d a, Caminhos Perigosos que se Fecharam 

Caminhos Perigosos que se Fecharam. 
Pelo Cônego L u i s C a s t a n h o d e A I m e i d a, 

Seminário Menor, Sorocaba, S. Paulo. 

Se vos apraz, leitor amigo, um passeio ao reino das som
bras, e não se vos dá do bafio sepulcral, encontrei um novo 
Virgílio, especializado cicerone para um cantinho e província da
quele vasto Império, onde jazem mortos ilustres e também obs
curos, à porta de cujas cidades está escrito: Jansenismo. Vamos! 
Chama-se José Cacciatore, redentorista, e escreveu em Cortona, 
1942: S. Alfonso de Liguori e il Oiansenismo. 

E' um purgatório essa província, cujos habitantes não ti
veram a coragem precisa para se pronunciarem a favor do Pro
testantismo contra o Catolicismo, e realizaram esse paradoxo de 
permanecerem na Igreja, contra a Igreja. O céu a que aspira
vam com Santo Agostinho não os recebe sem que paguem, até 
o último ceitil, senão o rasgo herético, a mancha por eles feita 
nas vestes da Esposá. O inferno, donde se aproximavam com 
a heresia de Lutero, não os aceitou, porque, afinal de contas, não 
romperam de todo aqueles sagrados vestidos da Igreja e, bem 
ou mal, quase todos foram-se retratando antes da morte, com 
arrependimento, menos dos seus erros, do que do pouco que fi
zeram para salvar a Igreja de Deus ... 

O Jansenismo, embora com origens e precursores mais re
motos, começou em 1621, quando J ansênio iniciou os seus estu
dos e escritos sobre a graça, donde saiu o famoso "Augustinus", 
impresso em 1643, após a sua morte. 

Em 1617 esse homem de gabinete, pouco prático, que des
cendia intelectualmente de Tiago Janson, Baius, Calvino e Lu
tero, encontrou-se com Saint-Cyran, em sua abadia ou presbi
tério rural de Baiona, e, entre estudos de antiguidades cristãs 
e da teologia de Santo Agostinho, amadureceu-lhes o monstruoso 
projeto de uma reforma da Igreja, em dogma, moral e disciplina, 
com a mais pura intenção e com meios ortodoxos. 

Jansênio, Cornélio Janssen, Bispo de Yprês, no Brabante, 
retirou-se para Lovaina, a cuja Universidade pertencia, enquanto 
Saint-Cyran passava a residir em Paris, nesse ano de 1621, em 
que é possível fixar o nascimento do monstrengo pela carta de 
5 de Março, do Bispo ao padre. Nela, o primeiro· lhe dá conta 
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de haver, enfim, descoberto que todos, de seu tempo e dos an
teriores, estavam errados em matéria de graça e predestinação. 

Saint-Cyran é tido, pela maioria dos historiadores, como o 
verdadeiro inspirador de seu amigo. Cacciatore, porém, baseia-se 
em Henri Brémond, para dizer que o Jansenismo não é fruta 
francesa, que seu criador saiu da convivência com o espírito 
gaulês da mesma forma que entrara, quanto à teoria. O que a 
França ofereceu à nova doutrina foi o entusiasmo, o brilho, a 
organização. 

Saint-Cyran era, além dísso, um místico, e, inspirado, sem 
o saber, por Calvino, fazia da religião algo interior, íntimo, in
comunicável. Com o seu espírito francês, escapava-se como en
guia das mãos de qualquer adversário na discussão. São Vicente 
de Paulo era seu amigo. Homem simples, que seguia rudemente 
o Evangelho, sim, sim, não, não, cedo descobriu a duplicidade 
sectária no tal abade ou padre, e o largou. Depois, costumava 
dizer: Saint-Cyran afirmava que Calvino não fizera mal as coi
sas, mas defendera-se mal. 

Se Calvino fosse literato como ele - acrescentamos nós -
e toda a plêiade de jansenistas ou simpatizantes de alto coturno, 
como seu alferes-da-bandeira Pascal, o calvinismo estaria triun
fante. Almas de huguenotes sempre ficaram na França, como 
acentua o autor, d~pois e por causa da expulsão. 

Para pôr em prática o Palmot, nome cabalístico dado pelos 
dois corifeus ao seu monumental projeto (para que de suas car
tas não resultasse prisão por crime de heresia), Saint-Cyran en
controu uma grande instituição: o mosteiro de Port-Royal, e um 
grande amigo, Antônio Arnauld. 

Em vez de lançar o povo contra os príncipes, e os príncipes 
contra si mesmos, como fizera o Protestantismo, revolução san
grenta, o Jansenismo, doutrina da gente de escol, procurou os 
claustros e neles não se confinou, abrigou-se. Saía, sim, para 
as cátedras, como um clarão de incruentas batalhas da inteli
gência. Que inquisição real poderia perseguir monjas piedosas, 
como Madre Angélica? Que bulas papais nem breves poderiam 
atingir teólogos de tantos recursos sofísticos, que imediatamente 
ofereciam a obediência exterior e se escapavam pela tangente 
da condicional "se"? Se eles dessem tal sentido a tal e tal pro
posição condenada, o Papa estava com a razão. Mas eles não 
queriam dizer daquela forma, etc., e recomeçava a querela in-
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terminável, capaz de fazer perderem a paciência todos os Car-· 
deais da Cúria, ainda que a tivessem de Job. 

Jansênio morreu em 1638 anti-jansenista, "se" a sua retra
tação é verdadeira e não fingida. Saint-Cyran, em 1642. 

Antônio Arnauld, recolhendo-lhes a herança, unificou o mo
vimento. Não lhe faltavam engenho e eloquência, a serviço de 
uma atividade incansável, que durou 50 anos, tornando impos
sível, com a sua acrobacia de palavras, uma condenação formal 
- a morte do Jansenismo. 

Com Nicole, aparece a quarta personagem de proa na for
mação da seita - escrevera um livro primoroso contra os Pro
testantes: "La Perpétuité de la Foi", o que não o impediu de 
abraçar outras teses filiadas ao protestantismo. Na controvérsia 
contra os católicos e os jesuítas (jesuitarum hostis infensissi
mus) mostrou, além de um ódio implacável debaixo de frias 
aparências para com estes, uma velhacaria contra todos, digna 
de rábulas chicanistas. Dizia, a propósito de uma luta contra 
um Bispo: "seria bom fazer-lhe perguntas para o embrulhar, e 
fazê-lo dizer pequenas tolices". 

Depois de sua morte, apareceu a bula "Unigenitus". Des
mascarou-se o Jansenismo. E Luís XIV perdeu a paciência man
dando queimar o mosteiro de Port-Royal, e no seu chão passar 
o arado. 

A bula "Unigenitus" fora especialmente provocada pelo li
vro "Refléxions" de Pascásio Quesnel, velha doutrina jansenista 
cuja condenação se tornou mais importante, porque incluía a de
claração explícita de que sõmente à Sé Apostólica competia aca
bar com qualquer controvérsia em matéria de fé. 

Com a morte de Luís XIV, o galicanismo e regalismo estavam 
no auge, representados pelo "medíocre e fanático Arcebispo de 
Paris" (Cardeal de Noailles), tomado ídolo da França pela sua 
resistência à Cúria Romana. Foi quando os jansenistas, perdendo 
o medo, saíram das encóspias e lutaram abertamente. Antes as
sim. Livre-me Deus dos meus amigos ... 

Já não é mais o primitivo Jansenismo, com a sua tríplice po
sição sobre a graça, a ascética e a hierarquia, embora quase in
definível. Máscaras abaixo, os novos sequazes reafirmam esses 
pontos, e deixam-se levar pelo regalismo, como um meio para atin
gir os seus fins. 

Rejeitada a bula com apelo ao Concílio, houve um movi-
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rnento popular religioso-democrático, dizemo-lo por nossa conta, 
pois, na paróquia de Saint-Germain 1' Auxerrois, o clero obrigou 
ou incitou os paroquianos a não aceitar uma bula que era "con
tra o dogma, a moral e a disciplina". Os jansenistas apelavam 
do Papa aos Bispos, do Bispo aos párocos, do pároco ao povo, 
e do povo a Deus, com os milagres do cemitério de São Me
dardo, e do diácono Paris. 

O J ansenismo italiano, tâl qual o de França, não abandona 
o principal escopo: a reforma da Igreja. Veste-se, no entanto, 
de vários aspectos, conforme variam as doutrinas econômicas e 
políticas. Alguns tentaram, mesmo, fazê-lo precursor do "Rissor
gimento", o que parece exagero, dado o principal ponto teoló
gico da seita: o pessimismo resultante da crença de que o ho
mem, após o pecado original, é uma nulidade completa e nada 
pode fazer para sair do abismo da queda. Se, pois, os janse
nistas acompanham o progresso social e até mesmo procuram 
levar-lhe a bandeira, é outra contradição entfe as muitas do 
sistema. Ou antes, são ideias novas que não pertencem ao jan
senismo, mas lhe servem de alguma sorte, melhor, eles é que 
se fazem servos daquelas. 

São absolutistas e vivem procurando, na Escritura e na Tra
dição, provas de ser o absolutismo a única forma de governo 
verdadeira. Cipião de Ricci, Bispo de Pistóia, ensina o poder ab
soluto dos reis em tudo o que é temporal, por ex., no que ele 
chama observâncias exteriores da Igreja não instituídas por Cris
to, no casamento, por ser matéria mista, etc. Segue-se Tamburini. 
O Jurisdicionalismo, que com José II é chamado Josefismo, re
cebe as águas do Jansen_ismo e correm juntos, enquanto caem 
as cabeças dos Reis e a tempestade ribomba além dos montes. 

Pistóia era a Meca dos Jansenistas italianos, com o seu Bis
po Ricci e sua Universidade, protegidos por Leopoldo (Lombar
dia). Com os acontecimentos seguintes à Revolução, o testa 
coroada despreza-os e até a cadeira de teologia é derrubada. Uns 
aderem à democracia, outros procuram firmar-se onde a monar
quia parece firme, como em Nápoles; todos estão desorientados. 

Ricci, que pregava a separação do temporal e do religioso, 
agora diz que os ministros do Governo e os sacerdotes não po
dem formar um corpo ou sociedade distinta. 

Na França, o Bispo Grégoire, jansenista político, sem per
der a lógica do sistema, apenas invertendo os papéis, continua 
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terminável, capaz de fazer perderem a paciência todos os Car-· 
deais da Cúria, ainda que a tivessem de Job. 

Jansênio morreu em 1638 anti-jansenista, "se" a sua retra
tação é verdadeira e não fingida. Saint-Cyran, em 1642. 

Antônio Arnauld, recolhendo-lhes a herança, unificou o mo
vimento. Não lhe faltavam engenho e eloquência, a serviço de 
uma atividade incansável, que durou 50 anos, tornando impos
sível, com a sua acrobacia de palavras, uma condenação formal 
- a morte do Jansenismo. 

Com Nicole, aparece a quarta personagem de proa na for
mação da seita - escrevera um livro primoroso contra os Pro
testantes: "La Perpétuité de la Foi", o que não o impediu de 
abraçar outras teses filiadas ao protestantismo. Na controvérsia 
contra os católicos e os jesuítas (jesuitarum hostis infensissi
mus) mostrou, além de um ódio implacável debaixo de frias 
aparências para com estes, uma velhacaria contra todos, digna 
de rábulas chicanistas. Dizia, a propósito de uma luta contra 
um Bispo: "seria bom fazer-lhe perguntas para o embrulhar, e 
fazê-lo dizer pequenas tolices". 

Depois de sua morte, apareceu a bula "Unigenitus". Des
mascarou-se o J ansenismo. E Luís XIV perdeu a paciência man
dando queimar o mosteiro de Port-Royal, e no seu chão passar 
o arado. 

A bula "Unigenitus" fora especialmente provocada pelo li
vro "Refléxions" de Pascásio Quesnel, velha doutrina jansenista 
cuja condenação se tornou mais importante, porque incluía a de
claração explícita de que sàmente à Sé Apostólica competia aca
bar com qualquer controvérsia em matéria de fé. 

Com a morte de Luís XIV, o galicanismo e regalismo estavam 
no auge, representados pelo "medíocre e fanático Arcebispo de 
Paris" (Cardeal de Noailles), tornado ídolo da França pela sua 
resistência à Cúria Romana. Foi quando os jansenistas, perdendo 
o medo, saíram das encóspias e lutaram abertamente. Antes as
sim. Livre-me Deus dos meus amigos ... 

Já não é mais o primitivo Jansenismo, com a sua tríplice po
sição sobre a graça, a ascética e a hierarquia, embora quase in
definível. Máscaras abaixo, os novos sequazes reafirmam esses 
pontos, e deixam-se levar pelo regalismo, como um meio para atin
gir os seus fins. 

Rejeitada a bula com apelo ao Concílio, houve um movi-
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mento popular religioso-democrático, dizemo-lo por nossa conta, 
pois, na paróquia de Saint-Germain 1' Auxerrois, o clero- obrigou 
ou incitou os paroquianos a não aceitar uma bula que era "con
tra o dogma, a moral e a disciplina". Os jansenistas apelavam 
do Papa aos Bispos, do Bispo aos párocos, do pároco ao povo, 
e do povo a Deus, com os milagres do cemitério de São Me
dardo, e do diácono Paris. 

O Jansenismo italiano, tál qual o de França, não abandona 
o principal escopo: a reforma da Igreja. Veste-se, no entanto, 
de vários aspectos, conforme variam as doutrinas econômicas e 
políticas. Alguns tentaram, mesmo, fazê-lo precursor do "Rissor
gimento", o que parece exagero, dado o principal ponto teoló
gico da seita: o pessimismo resultante da crença de que o ho
mem, após o pecado original, é uma nulidade completa e nada 
pode fazer para sair do abismo da queda. Se, pois, os janse
nistas acompanham o progresso social e até mesmo procuram 
levar-lhe a bandeira, é outra contradição entfe as muitas do 
sistema. Ou antes, são ideias novas que não pertencem ao jan
senismo, mas lhe servem de alguma sorte, melhor, eles é que 
se fazem servos daquelas. 

São absolutistas e vivem procurando, na Escritura e na Tra
dição, provas de ser o absolutismo a única forma de governo 
verdadeira. Cipião de Ricci, Bispo de Pistóia, ensina o poder ab
soluto dos reis em tudo o que é temporal, por ex., no que ele 
chama observâncias exteriores da Igreja não instituídas por Cris
to, no casamento, por ser matéria mista, etc. Segue-se Tamburini. 
O Jurisdicionalismo, que com José II é chamado Josefismo, re
cebe as águas do Jansen_ismo e correm juntos, enquanto caem 
as cabeças dos Reis e a tempestade ribomba além dos montes. 

Pistóia era a Meca dos Jansenistas italianos, com o seu Bis
po Ricci e sua Universidade, protegidos por Leopoldo (Lombar
dia). Com os acontecimentos seguintes à Revolução, o testa 
coroada despreza-os e até a cadeira de teologia é derrubada. Uns 
aderem à democracia, outros procuram firmar-se onde a monar
quia parece firme, como em Nápoles; todos estão desorientados. 

Ricci, que pregava a separação do temporal e do religioso, 
agora diz que os ministros do Governo e os sacerdotes não po
dem formar um corpo ou sociedade distinta. 

Na França, o Bispo Grégoire, Jansenista político, sem per
der a lógica do sistema, apenas invertendo os papéis, continua 
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o galicanismo e o regalismo, com a Constituição civil do clero. 
O povo era o rei, mediante os deputados. Obedecer-lhe, sempre 
separado de Roma. Ricci deu-lhe razão: quando o bem público 
o exigia, os Bispos, em sua autoridade (ilimitada, do lado do 
Papa) podiam suspender o sistema jerárquico determinado pela 
Igreja. Mas, que cameleão! 

Alguns correm depressa demais. Outros não querem aceitar 
a mão que lhes oferecem os jacobinos. Palmieri afirma: "Fa 
orrore come alcuni confondono patriotismo e irreligi9ne". Mas apa
recem Ranza, Poggi e Alpruni, que gritam: morte aos tiranos, 
isto é, todos os que mandam! 

Os jansenistas italianos eram medíocres. Padres, queriam 
"bancar" os civilistas. Isto é, enfeudar o Evangelho às novas 
formas de governo. 

No reino de Nápoles, o Jansenismo encontrou a proteção do 
ministro Tanucci. Entre os principais havia uma dezena de Bis
pos, como André Serrao, de Potenza (Arcebispo), e José Ca
pecelatro, de Taranto ( também Arcebispo). Este, falecido em 
1836, era, com o Vesúvio e Pompeia, as três coisas dignas de 
serem visitadas pelos estrangeiros. Mal sabia o latim, e nunca 
teve capacidade para crer ou rejeitar o cristianismo. Mas as mu
lheres e os fidalgos o admiravam pela sua conversa espirituosa. 
Na sua vila, em frente ao mar, havia um jardim povoado de es
tátuas de Vênus, Baco, Europa roubada, etc., entre acácias, mir
tos e rosmaninhos, e, no alto da escada, um leão de pedra se
gurava nos dentes um escudo, e neste o letreiro que retrata o 
Arcebispo: Si rursus hic peccasset Adam, Deus forsitan ignovis
set. E' uma blasfêmia: naquele jardim, o próprio Deus perdoaria 
a Adão o seu pecado. 

Havia, também, jansenistas entre os leigos. E, coisa que nos 
interessa, aparecem nomes espanhóis e o de uma senhora por
tuguesa, Fonseca de Pimentel. 

Aqui fazemos ponto, quanto aos nomes de jansenistas mais 
salientes na França e na Itália, que é por onde nos acompanhou 
o nosso Virgílio. Depois do segundo quartel do século XIX mor
reram os últimos j ansenistas. E estão bem sepultados, eles e as 
suas doutrinas, que agora podemos explicar, com o mesmo autor. 

E primeiro houve Santo Agostinho, Doutor da Graça. Jan
sênio diz que os Escolásticos modificaram a doutrina do grande 
Bispo que ele considera infalível. Que a Igreja não errou, mas os 
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teólogos. Era preciso voltar à doutrina agostiniana, por ele in
terpretada. Jansênio agarrou-se a Santo Agostinho como o náu
frago ao seu salvador, e foi um trabalhão, para os católicos ar
rancarem Santo Agostinho das mãos dos Jansenistas. 

Uma interpretação estreita demais, de certa carta de Santo 
Agostinho, na controvérsia pelagiana, levou a excessos nas ques
tões da predestinação, corrupção da natureza humana e efeitos 
do pecado original. Por extremismo, essa escola tirava tudo quan
to Pelágio dava à natureza humana. Santo Anselmo e Santo To
más deram a interpretação mais conforme à Igreja e ao verda
deiro pensamento de Santo Agostinho. 

Mitigada e dentro da ortodoxia, sobreviveu uma corrente 
augustiniana ( entre a Ordem de S. Agostinho), dominada por 
inato pessimismo, frente à natureza humana, opondo-se-lhe os 
nominalistas, por demais otimistas, e no meio deles caminhando 
a Escolástica guardando para si o que havia de melhor em am
bos os sistemas. 

Lutero, com a sua reforma, pôs em cena problemas decor
rentes da interpretação de S. Agostinho. O Concílio de Trento, 
em face ao pessimismo de Lutero, reafirmou as teses tradicio
nais, entre o augustinianismo rígido (que apareceu nas discus
sões defendido por Jerônimo Seripando) e o otimismo exagerado, 
talvez como reflexo do Humanismo da época. 

A Companhia de Jesus salientou-se na defesa dos decretos 
tridentinos, ligando-os à Escolástica. Mas os Protestantes conti
nuaram lutando e não faltaram católicos, generosos demais, que 
pensassem conceder-lhes alguma coisa, em benefício de sua vol
ta. Demais, só haviam sido definidos certos pontos diretamente 
atacados por Lutero e Calvino e seus comparsas. Restavam ain
da outros pontos, como a definição do pecado original, da Con
ceição Imaculada e a sorte das crianças falecidas sem batismo. 
Lovaina, que se distinguira como baluarte anti-luterano, produziu 
então o precursor imediato do Jansenismo, Baius, que por amor 
dos Protestantes tentou impor à Igreja a forma severa e dura 
do Cristianismo, exagerando a miséria da natureza decaída. Pio 
V (1567) e Gregório XIII (1579) condenaram Baius, que se 
submeteu apenas exteriormente, e nisso fez escola. 

Segundo Baius, a natureza humana normal postula justiça 
interior e integridade física, que o pecado original destrói. Des
truição tão radical, que qualquer movimento da natureza humana 
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será corrupção essencial. E' preciso que o Espírito Santo resta
beleça, mediante a infusão da caridade, a ordem perturbada. Da
qui vem o suprimir-se a verdadeira cooperação da vontade à gra
ça, e atribuir-se tudo à vitoriosa e invencível ação de Deus. 

Jansênio descobrirá a duplex delectatio: o prazer da con
cupiscência, gerando o pecado e a miséria, e o prazer de Deus 
vitorioso, mas sozinho, entrando em seu lugar na alma dos pre
destinados. 

Entre Baius e Jansênio a ligação lógica, cronológica e local, 
de Lovaina, se faz por Tiago Janson. Como vimos, porém, na 
França é que se organizou o J ansenismo. 

O Molinismo veio como reação à teoria desmoralizante de 
Baius. O Jansenismo, porém, não é historicamente a reação con
tra o Molinismo. As lutas em que ambos se machucaram tinham 
de vir e violentas, pela oposição dos seus princípios. Luís Molina 
publicou em Lisboa, em 1589, um ano antes da morte de Baius, 
o seu famoso livro: "Liberi arbitrii cum grafüe donis, divina prre
scientia, providentia, prredestinatione et reprobatione concordia". 
E' inegável que, embora preso pelas generalidades a outros teó
logos como Lessio e os portugueses Fonseca e Prudêncio de 
Monte-mor, Molina trouxe uma afirmação mais ampla da li
berdade humana ao cooperar com a graça. A graça de Deus 
obtém infalivelmente o seu fim, mas donde lhe vem essa infali
bilidade? Traz em si uma força interior que dobre ao ato a 
vontade, ou tal eficácia lhe vem de alguma coisa exterior? Mo
lina diz que do exterior, pela "ciência média" que Deus tem dos 
futuros livres. Deus sabe que, se der ao homem tal graça, ele 
cooperará. A moção divina move o ato livre, não como causa 
eficiente, e, sim, como socorro e concurso, deixando-lhe uma 
prioridade de natureza. Upa! foi uma tempestade! 

Os dominicanos, até então expositores de S. Tomás, mas 
com alguma largueza dentro da ortodoxia, foram repreendidos 
por seu confrade Báõez que julgou interpretar melhor a S. To
más, não eximindo nada da causalidade divina, ao contrário de 
Molina que, com a determinação espontânea da vontade ao ato, 
põe uma realidade fora da causa prima. Ele ensina que a nossa 
absoluta dependência exige para cada ato uma premoção física 
da parte de Deus, a qual é, na ordem sobrenatural, a mesma 
graça eficaz. Ciência média e premoção física levaram os moli
nistas e tomistas a lutas prolongadas. Clemente VIII, após de-
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núncia reciproca das teses pelos respectivos contraditores, avocou 
à Santa Sé a questão. A "Congregatio de auxiliis" estudou dez 
anos o problema (2 de Janeiro de 1598 a 28 de Agosto de 
1607). 

O resultado foi que os dois sistemas podiam ser defendidos 
pelos católicos, sem ofensa da ortodoxia. Mas os Molinistas e 
Jesuítas continuaram a ser olhados como "naturalistas" ousados. 

Entre os seus inimigos avultavam os Jansenistas, que sempre 
julgaram um golpe à -doutrina da graça ( à sua doutrina da gra
ça) aquele resultado final. 

J ansênio escreveu alguns anos depois o "Augustinus". O 
primeiro passo, para ele, era questão de método: largar os es
colásticos e retornar à Escritura e à Tradição. Interpretando, pots, 
S. Agostinho à sua maneira, diz que o estado normal da ino
cência foi destruído de todo pelo pecado, resultando um estado 
anormal de miséria e ruína. O batismo tira a culpa original, mas 
permanece o estado de concupiscência, o corpo do pecado. 

Daí consequências trágicas, um acervo de males, ignorância, 
concupiscência, ruína do livre arbítrio. 

A ignorância invencível, derivada da natureza mesma das 
coisas, nem essa. escusa o pecado. Estamos mesmo mergulhados 
no oceano do pecado! A ignorância invencível só escusa em coi
sas que não somos obrigados a saber. No mais, ela é a punição 
do pecado. No direito divino e natural, nunca existe a escusa. 
No direito divino positivo, sim, a ignorância do fato. Tal igno
rância, embora não seja pecado e, sim, pena do pecado, torna 
tudo pecaminoso, quando operado com aquela cegueira. 

Concupiscência, segunda pena do pecado, um peso que nos 
afasta de Deus e leva ao amor das criaturas. A criatura só pode, 
portanto, para um verdadeiro cristão, transformar-se em meio de 
elevar-se a Deus, nunca instrumento de gozo. 

A terceira pena é a extinção da liberdade. 
"lo maggior don che Dio per sua larghezza fesse creando ... " 

(Par. V, 19). 
Que liberdade foi extinta? Aquela do estado de inocência. Que 
liberdade ficou, mas ficou de tal modo que na verdade foi ex
tinta? A do estado do pecado, em que a concupiscência e a ig
norância só podem ser vencidas por Deus. Livre é o ato que 
está em nosso poder. Ora, nós não podemos nada ... 

Eis por que, para Jansênio, todas as ações dos infiéis são pe-
55 
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cados, e todas as virtudes dos filósofos, vícios. E não é moral
mente boa a ação cometida por medo das penas e não por amor 
de Deus. 

Portanto, o pecado é necessário e inevitável. E não há obri
gação de evitá-lo. Jansênio tira-se da dificuldade. Trata-se de 
necessidade penal, que se concilia com a liberdade, a seu modo 
entendida. Depois, ele se refere aos infiéis: os fiéis podem evitar 
o pecado com a graça e a fé. Digamos, entre parênteses, que uma 
doutrina destas não cria missionários, mata o zelo, esfria os 
apóstolos. Eles estão mesmo perdidos, os infiéis! 

Qual é, pois, a graça eficaz, que nos livra do abismo do 
pecado e do livre arbítrio? E' a graça libertadora, e como só 
a lei nos não liberta, é uma graça de inspiração. No estado de 
inocência, Adão podia servir-se ou não dessa graça, donde a 
sua recompensa seria uma paga. Mas no estado atual, a recom
pensa é um dom, e a graça obriga o livre arbítrio a dobrar-se. 
Esta é a graça eficaz, enquanto a outra é a suficiente. Aquela 
ninguém resiste. Esta só vale na hipótese, destruída, do estado 
de inocência. Graça que nada consegue deveria chamar-se "gra
tia damnationis" ( sic). 

Conclusões lógicas de erradas premissas: os judeus tiveram 
a lei e não a graça, gente carnal. Os pecadores obstinados não 
têm o auxílio da graça. Há preceitos impossíveis de observarem
se com a só força natural, e nem sempre vem a graça para torná
los possíveis. E, pois, impossíveis não só aos pecadores obsti
nados e infiéis, mas aos mesmos justos. 

Rezar, então, por quê? Quem nos diz que Deus nos dá a 
graça de podermos rezar e obter a penitência? Jansênio responde 
que os preceitos são possíveis pelo poder remoto do livre arbí
trio, da fé e da caridade, a que a caridade perfeita se ajunta 
e eles se cumprem. 

Enfim, a sua conciliação da graça com o livre arbítrio re
side na sua interpretação da liberdade, que não é a indiferença 
para as coisas opostas, mas essencialmente o determinismo psi
cológico da vontade, que é livre quando despreza o amor da con
cupiscência atraída pelo amor de Deus, e se nisto há necessidade, 
feliz necessidade de ser livre! 

Esta, que os não iniciados na teologia chamariam aridez, 
seria a morte do sistema, se Arnauld não a tivesse trocado em 
miúdos para o povo com o seu famoso livro da "Fréquente Com-
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munion", que, na realidade, é "Infréquente Communion". Em 
1733 estava na 39(\ edição! 

Esse livro é escrito em forma de refutação ao de um Antô
nio de Molina, que escrevera o seu a pedido do jesuíta Ses
maisons. Este jesuíta era diretor espiritual da marquesa de Sablé, 
que conversava sobre as vantagens da comunhão frequente, em 
Paris, com a princesa Ana de Rohan Guimené, dirigida por Saint
Cyran. 

Arnauld achava que já estavam abusando da máxima "Sa
cramenta propter homines", e que a comunhão frequente ( do
mingos e festas) estava se tornando rotineira. Dizia que a Igreja 
primitiva era rigorosa na prática sacramental. Que era digno de 
louvor quem, por espírito de penitência, diferisse a comunhão 
mesmo até o fim da vida. Só os justos e os santos podiam co
mungar. Mesmo os pecados veniais eram impedimento. E' ofen
der a Jesus permitir que miseráveis se assentem à mesa sagrada 
e se nutram de seu corpo. Ideia sua fundamental: a Eucaristia 
não é remédio, mas prêmio, coroa de uma vida de amor. De fato, 
segundo Jansênio, enquanto a graça não nos livra de todo, so
mos sómente pecado, e nada mais, e o pecado não deve apro
ximar-se da Eucaristia. 

Arnauld não era inimigo do SS. Sacramento e desejou mo
dificar a facilidade com que se absolviam os pecadores consue
tudinários. Em 1686 gabou-se de o haver conseguido na Fran
ça, onde as suas normas estavam em prática. mais ou menos em 
toda parte. Foi o livro da época. Confutaram-no cabalmente o je
suíta Nouet e o padre Petau, em nome da teologia positiva, este, 
pondo em relevo os erros, astúcias e contradições do autor. Quem 
matou não o livro, mas o homem, foi o mais caridoso dos ho
mens, S. Vicente de Paulo. Em suma, ele disse: E' preciso cobrir 
de vergonha o rosto com as mãos, quando se ouve uma pessoa 
rejeitar as disposições ordinárias e comuns como suficientes para 
a comunhão, fazer exigências que afastariam a S. Paulo mesmo, 
e, em seguida, vangloriar-se tantas vezes de celebrar missa to
dos os dias! 

Vários erros dogmáticos, morais e litúrgicos surgiram em 
torno do "Augustinus". Deles foram extraídas· as 5 famosas pro
posições condenadas pela Sorbona e per Roma ( 1653). Pedro. 
Nicole descobriu, então, a distinção entre o fato e o direito, e a 
f_ilos_ofia do equívoco dominou: fé aos dogmas, reverência: aos 

55* 
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fatos. O Papa não pode determinar com juízo infalivel se as cin
co proposições condenadas se encontram no "Augustinus", di
zia ele. 

Entre os que viveram as duras teorias jansenistas, Pascal 
é o mais notável. Viveu, deveras, a doutrina que deixa o homem 
sempre na miséria como estado natural, e defronte ao pesadelo 
do pecado. O que não o impediu de manejar cruelmente os seus 
..dons extraordinários na discussão com os Jesuítas. 

Com Pascásio Quesnel, oratoriano, confirma-se a união do 
jansenismo com o galicanismo, que já estava na natureza dos dois 
movimentos particularistas. Mas o próprio Arnauld já defendera 
os princípios da igreja Oalicana ( 1682). Pedro Nicole não acre
ditava na infalibilidade. Mas a fortuna de Quesnel esteve mais 
fora que dentro do seu livro. Luís XIV com uma das mãos des
truíra Port-Royal, com a outra cobria os jansenistas tornados 
:galicanos. Já acenamos à mudança destas liberdades galicanas 
.das mãos do Rei para as do povo. O Bispo Orégoire pensou sal
·,var a Igreja francesa unindo-a à democracia e, depois, com um 
Concílio para reorganizá-Ia canônicamente. Mas Napoleão con
vidou os Bispos constitucionais a apresentarem sua renúncia. Foi 
o fim. 

Alguns traços dominantes na paisagem jansenística em 
,geral: 

A grita contra as confissões e comunhões numerosas, nas 
grandes ocasiões: um penitente daria trabalho um mês inteiro 
a um sacerdote, e, no entanto, um só absolve dezenas deles uma 
noite e os manda comungar o outro dia. Contra os abusos das 
romarias. Contra o que eles chamam a decadência da Igreja sob 
vários aspectos. "Não se podem recordar sem comoção e sem 
lágrimas os séculos felizes da Igreja, de renúncia, de guerra 
,contínua às próprias inclinações ... " diz um deles. Contra a 
,confissão frequente de pecados veniais. Contra o dilúvio de in
dulgências e, estas, aplicáveis aos defuntos. (Não são hereges 
da indulgência, condenam a facilidade). Comunhão, para eles, 
-de longe em longe. Cibórios muito ao alto, longe dos fiéis, para 
.manter o respeito ao Sacramento é, segundo o nosso Cacciatore, 
que se baseia na imensa leitura destes livros e teses, uma ideia 
jansenista. Diremos que nem sempre, pois a exposição do San
,tíssi~o em alto trono tem outros significados. 

Tese jansenista por simpatia, embora não por sua origem, 
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era a do direito dos fiéis de comungarem hóstias consagradas 
na missa a que assistiam. 

Não sendo contra o culto das imagens, há, todavia, neles 
um certo fastio, desprezo pelo que acham exagero popular ( e 
zombam!) Exigir a autenticidade de certas imagens históricas 
para lhes dar culto, como as que se atribuem a S. Lucas, é uma 
de suas táticas. 

Alguns quiseram suprimir a Via-Sacra, por não poderem 
provar a historicidade de algumas estações. 

Como sabem todos, o ponto crucial foi a devoção ao Sa
grado Coração de Jesus. A controvérsia levou muitos anos, o seu 
cérebro inchado de preconceitos lutou em vão, eles passaram, 
e a devoção ficou. 

Isso, quanto ao culto. 
Quanto às crenças, além do que já resumimos, há outros e 

bem negros traços traindo o jansenista numa multidão de por
menores. 

São contra o Papa e contra Roma. Roma é a Babilônia, e 
o Papa é o poder político. Nenhum respeito pelo Pontífice. Po
de-se fazer um dicionário de vocábulos e frases que a 20 léguas 
cheiram a jansenismo. Distingamos: não de todos os jansenistas. 
Principalmente depois que foram desmascarados. 

Regulamentação do matrimônio ( celebração, impedimentos, 
etc.) pelo poder civil, e de tantas outras práticas, coisa que lhes 
vem da aliança com os regalistas e josefistas. O Papa só le
gisla em matéria puramente espiritual e, assim mesmo, refor
mável pelo concílio dos Bispos. Os párocos têm o poder dire
tamente de Deus, legislam, seus sínodos são concílios (febro
nianismo, outro ribeirão das águas turvas que as veio misturar 
com o já não pouco límpido rio, ou mar morto). 

O "Placet" ( dicant Paduani ! ) que tanto conhecemos, capaz 
de virar ao avesso uma bula por causa de uma vírgula, é um 
ponto central e elevado neste panorama de contradições: dão ao 
Rei o que roubam ao Papa. 

A oração dos jansenistas difere da oração terna, amorosa, 
ingênua dos nossos Santos. Em suma, aqueles se comprazem 
em mostrar a Deus as suas misérias, pedindo-Lhe que as destrua, 
sem o seu esforço. E' Pascal quem medita: Não podemos co
nhecer a Deus sem conhecer as nossas misérias, nem as nossas 
misérias sem conhecer a Deus, ou ainda, Deus e as nossas mi-
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sérias sem conhecer o meio para livrar-nos das misérias que so
bre nós pesam. Entre Deus e nós há uma oposição invencível, a 
mesma que existe entre a luz e as trevas. Admiro a audácia com 
que estas pessoas se põem a falar de Deus. A primeira coisa 
que fazem é provar a existência de Deus pelas obras da Natu
reza. Este conhecimento é perigoso. . . Se houvesse homens fora 
da maldita raça a que pertencemos, esses podiam adorar a Deus 
grande, presente, eterno. . . Mas nós, filhos de Adão, só pode
mos representar-nos a Deus em função do pecado original ..• 
E por aí vai essa obsessão pessimista. 

Veja-se o reverso: "Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é 
imenso. Deus é imutável. Deus é providente, Deus é justo, Deus 
é misericordioso. . . Deus é providente, e, comparada com Deus, 
toda providência das criaturas é mesquinha. Deus é justo. . . e 
defeituosa é a justiça das criaturas. Deus é misericordioso, e, em 
comparação com Deus, toda clemência das criaturas é imperfeita! 
Dio ê bello e quanto bello ê Dio ! Deus é tão digno de amor que 
necessàriamente se ama a si mesmo, e nele consiste a sua feli
cidade, e nós não O havíamos de amar!?" 

Mas isto é de S. Afonso, que continua, fazendo eco a S. 
Francisco de Assis, convidando os homens a amar a Deus que 
lhes deu coisas tão belas, o céu, o mar, a terra, os vales ... 
"O jansenista tem isto de estranho, e é que desejaria tudo di
vino em si no mesmo momento em que, fazendo-se matéria do 
pecado, se aparta de Deus". Não que o jansenista não reze. 
Foram fervorosíssimos os solitários de Port-Royal. Mas o "jan
senista que reza já não o é mais". 

Do preceito da oração Pascal, que para provar a existência 
de Deus apelou às razões do coração, deu uma explicação fria 
de puro intelectualismo. "Por que Deus estabeleceu a oração? 
Para comunicar às criaturas a dignidade da sua causalidade. 
Para fazer-nos compreender de quem obtemos a virtude. Para 
fazer-nos merecer as outras virtudes". Utilitarismo, segundo 
Henri Brémond. 

E qual é o Redentor dos jansenistas? Que palavras belíssi
mas caem dos lábios de Pascal a respeito de Jesus, centro da 
história humana, santo, santo, santo a Deus, terrível aos demô
nios, sem pecado! Mas ... "fora d'Ele, Jesus Cristo, só vemos 
obscuridade na natureza de Deus e na nossa". Também na de 
Deus! Além dissoJ o Redentor de Pascal não resgatou até hoje, 
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da sua miséria sem nome, o mundo em que persiste o veneno 
do pecado original. 

E o Corpo místico, Respersa Sponsi gratia, Regina formo
síssima? Nada de formosura! Miséria e mais miséria! E o texto: 
ut vitam habeant et abundantius habeant? Vim dar a vida aos 
homens. . . Como pensa de outro modo a Igreja! 

O' mira circa nos ture pietatis dilectio ! 
O' inaestimabilis dilectio caritatisl 

O' admirável obra de misericórdia, ó inefável condescendência 
do amor divino, que para remir o escravo entregou o Filho! 

Ut servum redimeres Filium tradidisti 1 
"Da Criação à queda, e desta à Encarnação, a história do 

homem é uma série de admiráveis disposições, marcando a per
sistência do plano primitivo de santificação. Pela Encarnação, úl
timo ato do divino drama, Deus triunfa do pecado, impondo ao 
Filho a expiação, e restabelece o homem na qualidade de filho, 
herdeiro e participante da natureza divina". (Cacciatore). Eis 
por que S. Afonso compôs e musicou coisas deste jaez: 

· Bambino mio bellissimo 
Tu m'hai rubato il core. 
Bambino mio dolcissimo, 
Per te ardo d'amore. 
Bambino tenerissimo, 
Tu già m'hai innamorato, 
E questo cor durissimo 
Pur l'hai d'amor piagato, 
Ben mio, ti vedo piangere 
E per freddo tremare, 
E il cor mi sento struggere 
Ni só quel che mi fare. 
Vieni nelle mie viscere, 
Vieni, mio dolce amore, 
E s'hai voglia di suggere 
Suggiti questa core! 

E seria preciso lembrar as "Visitas ao SS. Sacramento", o 
"Grande meio da oração", etc., etc.? 

O mais temível adversário do jansenismo foi S. Afonso, na 
verdade, entre a massa do povo cristão com os seus livros de 
ascética que ensinavam sem combater e calaram fundo nas al
mas, e entre os teólogos, principalmente na parte moral, com a 
sua Teologia moral. A moral dos jansenistas era a do rigo
rismo, a morte da vida cristã. S. Afonso construiu o seu sis
tema longe dos extremos dos rigoristas e laxistas, salvando os 
fiéis de dois escolhos terríveis, comprida história que não é 
aqui o caso de contar. Os especialistas sabem logo, em qual-
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quer questão moral, encontrar a opinião rigorista preferida pela 
seita, que só via pecado em toda parte. Um aspecto da luta foi 
a dos jansenistas contra os Jesuítas, terrível, violenta, sem ne
nhum rigor da parte dos primeiros na escolha dos meios. Pom
bal herdou aqueles ódios. E aqueles meios. 

Um aspecto da seita é o ridículo. Certo Widenfeldt e certo 
André van der Schurr se apiicavam a tirar, nas fórmulas de ora
ção a Nossa Senhora, quaisquer palavras que lhes pareciam de
masiadas. O van der Schurr, então, se pôs a corrigir a Salve 
Rainha. Onde estava Mãe de Misericórdia, ele punha isto: ge
raste o Salvador, que é Pai de misericórdia. - Vida, doçura, 
esperança nossa: ó doce Virgem que dás a luz Aquele em quem 
esperamos. Etc. Ora, bolas! temos o direito de excJamar. 

Aqui fechamos o Iivro mais completo que pudemos ler (gra
ças aos teólogos estudantes do Seminário redentorista de Tietê) 
sobre o Jansenismo e seus antídotos. 

Foi uma vista rápida. Faltou quase tudo neste resumo. O 
Jansenismo durou bem 250 anos. Mas acabou. Não há mais 
jansenistas, isto é, homens que defendam os mais terríveis erros 
em dogma, ascética e moral, pretendendo ainda ficar- no seio 
da Igreja, e pondo como ponto central de sua doutrina a in
terpretação pessimista da graça em relação à liberdade. Se ho
mens há que defendam tais erros, imediatamente apartam-se da 
Igreja. Se alguns têm ideias gaiicanas, jurisdicionaiistas, jose
fistas, febronianas, separam-se logo como hereges, ou a Igreja 
os deita fora, às trevas exteriores, para não perturbarem os ca
tólicos fiéis, com aquelas contendas que já ninguém suporta. 

Podem aparecer ou_tras heresias com base ou parte de suas 
crenças no sistema jansenista. Terão outro nome e serão outra 
coisa. Ele morreu e está bem sepultado. 

O que mais nos confirmou na crença de que o Jansenismo 
luso-brasileiro era o mesmíssimo de França e Itáiia foi a iden
tidade absoluta de métodos, processos, vocabulário, pessimismo, 
tendência reformista, protestos reiterados de respeito ao dogma 
e só boiir na discipiina, saudosismo dos tempos primitivos, abe
Ihudismo do poder civil em coisas do culto, ódio ao frade es
trangeiro por ser obediente a Roma, comunhão anual e na hora 
da morte, Iiberaiismo civil como consequência do Iiberaiismo re
ligioso, bulas placitadas, desprezo ao Pontífice, livros de janse
nistas entrando nas cátedras de filosofia e teologia (vejam-se os 
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estudos completos do Padre Heliodoro Pires e Padre Amarílio 
César de Lima), ausência de verdadeiro amor à Igreja nos pri
meiros deputados eclesiásticos, rigorismo de um lado e apelo à 
revolução ( 1842) de outro, e tantos outros aspectos. 

Sosseguem os leitores! Não dizemos que tal e tal sacerdote 
resumia em si essa montanha de males. Mas o vinco jansenista 
é fácil de descobrir, ainda que seja um só, uma palavra, um 
gesto. As tendências jansenistas do clero formado depois da ex
pulsão dos Jesuítas não podem ser mistério oculto. E bom foi 
que a parte sadia, a maior parte, venceu a cameleônica heresia, 
que tanto mal nos causou, e, principalmente, tantos bens re
tardou que agora gozamos tranquilos, graças a Deus e à Virgem 
Maria. Acréscimo que eles não gostariam, estas graças a Nossa 
Senhora, para não escandalizar os protestantes ... 

O Serviço Militar dos Eclesiásticos no Brasil. 
Pelo Clgo. T e ó f i I o M o n t e i r o. 

Sumário. 

1.. A situação atual (nn. 1-4). 
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3. Do Requerimento (nn. 19-37). 
4. Das Dispensas (nn. 38-46). 
5. Os ex-Seminaristas (nn. 47-53). 
6. Depois da Ordenação (nn. 54-65). 
7. No Exterior (nn. 66-73). 
8. Dos Eclesiásticos Estrangeiros (nn. 74-81 ). 
9. Dos Reservistas (nn. 82-90). 

10. Observações finais (nn. 91-92). 
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§ 1. A Situação Atual. 

1. Atual Lei do serviço militar é o Decreto-Lei nº 9.500, de 
23 de· Julho de 1946. Nela, o art.º que preclpuamente nos in
teressa é o 56 (v. Apêndice n.º 1). 

2. Perante esta Lei, os eclesiásticos têm a seguinte situação 
definida: Em tempos de seminário a incorporação vai sendo 
adiada cada ano por sucessivos requerimentos. Ordenado o se
minarista, ser-lhe-á fornecido certificado de 3f categoria, como 
testemunho de quitação definitiva com o serviço militar. - Nota-: 
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A Lei não usa a palavra "quitação", mas sim a frase "estar em 
dia com suas obrigações militares". No entanto, julgamos escla
recer melhor o assunto com o termo que, particularmente, ado
tamos. Chamamos de "quitação definitiva" os certificados: de 
reservista de qualquer categoria e de isenção; e por "quitação 
provisória" entendemos o certificado de alistamento e o atestado 
de despacho do requerimento que pediu adiamento de incorpo
ração (cf. nosso n.º 18). 

3. Caso interrompa para sempre o curso, ficará obrigado a 
incorporar-se (L. do S/M., art. 56, § 2). 

4. A Constituição Federal robora, em parte, as disposições 
gerais da Lei pelo seu art. 181, § 2 ( v. Apêndice n.º 2). 

§ 2. Do Alistamento. 

5. "Todo brasileiro deverá alistar-se para o serviço militar 
dentro dos primeiros 6 (seis) meses do ano civil em que com
pletar dezessete anos de idade" (art. 21), (v. Apênd. n.º 3). O 
Artigo significa isto: o seminarista deverá alistar-se nos primei
ros seis meses do ano civil em que perfaça 17 anos. Ainda que 
esta idade seja inteirada sômente no segundo semestre, o alista
mento deve ser feito no 1.0 semestre; caso contrário, fica o in
teressado sujeito a uma multa, como se dirá em o nosso n.º 8. 

6. "§ único. - O alistamento poderá ser feito ao completar 
o indivíduo dezesseis anos de idade" (mesmo art. 21, da L. do 
S/M.). Aqui não se trata do ano em que o alistando ainda vá 
completar dezesseis anos, mas se requer esta idade já inteirada; 
depois de completar os 16 anos. 

7. Processo a ser seguido para o alistamento: a) Local: 
Cada município do País possui uma "Junta de Alistamento Mi
litar", constituída pelo Prefeito Municipal e pelo Oficial do Re
gistro Civil ou um funcionário da Prefeitura. O cargo de Pre
sidente é privativo do Prefeito Municipal, enquanto o de Secre
tário depende de nomeação do Comandante da Região Militar. 
A Junta, de regra, funciona na Prefeitura; contudo, às vezes, 
para maior rendimento do serviço, funciona seja em sede própria, 
à parte da Prefeitura, seja no cartório, onde desempenha suas 
funções o respectivo Secretário. Nas localidades que não sejam 
sede de município de recrutamento (art. 13, a, L. do S/M), o 
alistamento é feito por certas unidades e estabelecimentos mili
tares, isto é, em quartéis, não havendo, neste caso, outra Junta. 
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b) Requisitos para o alistamento: Presença do interessado; o res
pectivo registro civil de nascimento; e 2 fotografias de tamanho 
3 X4 cm. A Lei requer, a mais, que, no ato do alistamento, o 
interessado assine declaração de ainda não se haver alistado. 

8. Quem não se houver alistado dentro do primeiro semestre 
do ano civil em que completa 17 anos, ao fazer o alistamento 
deverá pagar uma multa, que é atualmente de Cr$ 10,00. A multa 
é geralmente recebida pela mesma repartição alistadora ou em 
outro Departamento Militar que é indicado no ato do alistamento. 

9. O certificado de alistamento é documento imprescindível 
e pessoal, isto é, deve ser conservado com o próprio dono, que 
a ninguém deve entregá-lo. 

10. Perdido, por qualquer motivo, o certificado de alista
mento, o alistado deverá requerer uma 2i:i via. Esta reqms1çao 
será endereçada ao "Chefe da C. R.'' respectiva, devendo ser 
paga uma multa de Cr$ 10,00. 

11. Vencido o prazo de validade do certificado de alista
mento ( o qual consta do mesmo certificado), deve este, no en
tanto, ser conservado, bem como as declarações de adiamento 
de incorporação, até a obtenção do certificado de reservista, oca
sião em que deverá ser restituído à C. R., para evitar a multa 
do art. 129 da L. do S/M. (extravio). 

12. Para os eclesiásticos, caduca a validade do certificado 
de alistamento, provam sua "quitação provisória" ( cf. nosso n.º 
2, Nota): o atestado do despacho do último requerimento de 
adiamento de incorporação, unido, não obstante, ao mesmo cer
tificado de alistamento. 

13. Sem prova de "quitação" ("provisória ou definitiva") 
com o serviço militar, o eclesiástico, como os demais cidadãos, 
fica inabilitado para várias ações ( cf. Apêndice n. 0 4). 

14. Não deve o eclesiástico submeter-se à inspeção de saúde, 
quando da convocação da sua classe (se já tiver obtido o adia
mento de incorporação). A inspeção de saúde é feita em duas 
épocas (art. 45 da L. do S/M.), sendo que a segunda época 
coincide, mais ou menos, com os dias antecedentes à incorpora
ção. (Sobre "incorporação" e "convocação" ver nosso n. 0 21). -
A Lei ( Ap. 5) dá a entender que esse exame deve ser feito de
pois de concluído o curso; não só insinua isto, mas é esta a 
sua mente. No entanto, caso em alguma região militar a inter
pretação dada for outra, isto é: se em alguma região militar se 
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achar que os eclesiásticos podem (porque nem nesta hipótese 
haverá "obrigação", "dever") submeter-se a exame médico j â 
da ocasião de seu alistamento, e que esse exame mantém seu 
valor para o tempo futuro em que o examinado requererá a ca
derneta de 3\1 categoria após concluído o curso: nesta hipótese 
o exame médico é aconselhável só em 2 casos: a) quando se 
tem certeza de que o examinando será desclassificado por algum 
defeito físico eliminatório ( como seja, estatura inferior ao mí
nimo exigido - lm55); b) quando for preferível submeter-se ao 
exame por facilidades de decoro ou outras, que se tem certeza 
de obter na ocasião e não se tem igual segurança de serem con
seguidas no futuro. 

15. O alistado deve comunicar suas eventuais mudanças de 
endereço. 

16. Obrigação dos seminários a respeito do alistamento de 
seus alunos. - Está estatuída no art. 27 e a penalidade por 
sua infração no art. 133 (apêndice 6): anualmente devem for
necer à C. R. local "a relação dos alunos que, nesse ano, com
pletarem dezessete anos de idade, com declaração de filiação e 
município de nascimento". A pena é uma multa de Cr$ 100,00 a 
$500,00, com duplicação pela reincidência. 

17. Por C. R. local entende-se aquela sob cuja jurisdição se 
acha o Seminário. Um mesmo Estado pode ter várias C. R. 
(= "circunscrição de recrutamento), pois cada uma delas só deve 
abranger território com população de mais ou menos dois mi
lhões de habitantes ( art. 13, c). 

18. Como se falou acima em "quitação" com o serviço mi
litar, notamos, com o art. 141, que constituem provas de quita
ção: o certificado de alistamento militar, desde os dezessete anos 
até a sua caducidade; o certificado de reservista de qualquer 
categoria; o de isenção do serviço militar. E, ajuntamos nós: 
para os eclesiásticos, o atestado de despacho do requerimento de 
adiação de incorporação. A obrigação de se ter prova de "qui
tação" com o serviço militar vai dos dezessete anos inclusive 
aos 46 anos de idade exclusive. (Cf. arts. 4, 9 e 141. - § 
único da L. do S/M.) 
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§ 3. Do Requerimento. 

19. Uma vez alistado, o eclesiástico fica apto a fazer o re
querimento para a adiação de sua incorporação, o qual requeri
mento será renovado cada ano até a conclusão do curso. 

20. Esse requerimento será feito pela 11/, vez, quando a clas
se de cada um estiver para ser incorporada no ano seguinte. A 
respeito de convocação, ouçamos a Lei: "Art. 34. - Todo bra
sileiro, alistado ou não, deverá considerar-se convocado para o 
serviço militar no ano civil em que completar dezoito anos de 
idade, independentemente de editais, avisos ou notificações". No 
entanto, para os três primeiros anos de execução desta Lei, as 
classes serão convocadas na ordem seguinte (arts. 155 e 156): 

a) Nos Estados de: Baía, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio 
Grande do Norte, Pará, Amazonas, Piauí, Ceará, Maranhão, Rio 
de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, no Distrito Federal e Terri
tórios do Acre, Amapá, Guaporé, Ponta Porã e Rio Branco: em 
1947 serão incorporadas as classes de 1925 e 1926; em 1948, as 
de 1927 e 1928; em 1949, as de 1929 e 1930; em 1950, as 
classes de 1931 e 1932. (Note-se que a Constituição Federal, 
que é posterior à lei do Serviço Militar, extinguiu o território de 
Ponta Porã, art. 8.0 das "Disposições Transitórias", Const. de 
18-9-46). 

b) Nos outros Estados todos, a ordem de incorporação será 
esta: em 194 7: as classes de 1926 e 1927; em 1948: as classes 
de 1928 e 1929; em 1949: as classes de 1 930 e 1931 ; em 1950: 
só a classe de 1932. 

21. Há' duas etapas na convocação de uma classe: a l,;, é a 
da convocação no sentido próprio: O Ministério da Guerra co:.. 
munica pela imprensa às classes interessadas que as convoca para 
o serviço militar; a 21/, etapa é a da "chamada", melhormente dita 
"apresentação" ou "incorporação". A li;, (convocação) ocorre em 
geral no 2.0 semestre do ano anterior à incorporação; a 2"' (in
corporação) está determinada por Lei da maneira que se segue 
(art. 57): 

a) para os territórios das 3,.. e 5,.. Regiões Militares, no mês 
de Janeiro; 

b) para os territórios das 6°, 7,;,, 81,\ e 10,;, R. M., no mês 
de Fevereiro; 

e) para os territórios das 11,\, 21,\, 41,\ e 9.0 Regiões Militares, 
no mês de Março. - Note-se que os anos de incorporação de 
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classes, discriminados em o nosso n.º 20, referem-se à incorpo
ração, não à convocação (que será feita em ano anterior). 

22. Consideradas estas determinações, observemos, com ~ 

Lei, que o requerimento de adiação da incorporação só poderá 
ser deferido 60 (sessenta) dias antes da mesma incorporação. 
Por outras palavras: se o requerimento não chegar a tempo de 
o General Comandante da Região despachá-lo sessenta dias an
tecedentes à incorporação, será indeferido, e o requerente deve 
ser incorporado. 

23. Ora, ordinàriamente, só é despachado um desses reque
rimentos um mês ou dois após sua entrada, isto é: um mês de
pois de haver principiado de correr os seus trâmites legais. Os 
requerimentos, pois, devem entrar na 1" repartição competente 
para recebê-los no máximo até os seguintes meses, conforme as 
Regiões Militares; ( deixando-se, assim, margem para correr de
safogadamente seus trâmites legais): a) para as 3i:t e 5'-' R. M., 
até Setembro; b) para as 6", 7.f', 8" e 10'-' R. M., até Outubro; e) 
para as 1 ", 2'-', 4'-' e 9.ª R. M., até Novembro. 

24. Passemos ao requerimento em si, aos seus anexos e pro
cesso burocrático. 

25. O papel para o requerimento convém ser de folha dupla. 
Um papel almaço é o comumente usado. Deixada uma margem 
de uns 4 cm (mais ou menos), pode-se fazê-lo pela seguinte 
fórmula: 

Exmo. Sr. General Comte. da ... • R. M. 
(7 linhas) 

F ....... , infra-assinado, filho legítimo de...... e de ...... , nascido 
aos...... de...... de ...... , em ...... , Município de ...... , Estado 
de ...... , estando matriculado no Seminário ...... , situado em ...... , 
vem requerer a V. Excia. o adiamento de sua incorporação, de acordo 
com a letra e do art. 56, da Lei do Serviço Militar. 

Nestes termos, 
P. deferimento. 

(Data por extenso e assinatura, em cima de estampilhas). 
26. Sela-se o requerimento com Cr$ 3,00 Federal e Cr$ 0,80 

da Educação. 
27. Dentro do requerimento irá, anexo, um atestado do Rei

tor ou Superior do seminário, concebido assim: 

Atestado. 
Atesto, para fins do art. 56, letra e do Decreto-Lei n• 9.500, que 

F ........ , filho legitimo de ...... e de ...... , nascido aos ...... de ..... . 
de .... : . , em ...... , é aluno deste Seminário ..... : 
O Reitor assina sobre Cr$ 1,80 ($1,00 federal+ $0,80 educação) e anexa 
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outros Cr$ 1,80 de selos no canto superior da página, inutilizando estes 
últimos com um risco qualquer. Pode também selar logo com os Cr$ 3,qO 
(2 selos de Cr$ 1,00 + 2 outros de Cr$ 0,80) e assinar sobre os mesmos. 

28. As duas firmas, a do requerente e a do atestante, devem 
ser reconhecidas. 

29. Em algumas regiões militares exige-se que nas fórmulas 
se declare se o requerimento já foi feito de outra vez. Este por
menor, de regra, seria desnecessário, mas, caso haja exigência 
dele, é só acrescentar na fórmula, depois de "vem requerer a 
V. Excia": "pela 111- vez" ou "pela 2" vez", etc. 

30. O requerimento será instruído com atestado do Reitor e 
com prova do alistamento do requerente. 

31. Para dar essa prova de que se alistou: 
a) se o requerente fez o alistamento na mesma cidade em 

que agora está domiciliado (isto é: na mesma cidade onde se 
acha seu atual seminário), dará entrada o requerimento na Jun
ta de Alistamento, pedindo que esta o "informe" sobre o seu 
alistamento; a "Junta", depois de informar devidamente o re
querimento, encaminha-lo-á para o destino que os trâmites le
gais exigem. 

b) se, porém, o requerente já não reside na localidade onde 
se alistou, anexará ao requerimento o seu próprio certificado de 
alistamento. E' verdade que existe aviso do Exmo. Sr. Ministro 
da Guerra, recomendando não se anexem a requerimentos os cer
tificados de alistamento, de reservista ou de isenção; no entanto, 
de outra parte, o requerimento que pede adiamento de incorpo
ração precisa de ser "instruído" com prova suficiente de alista-· 
mento já feito. Pelo que julgamos, no caso (a saber: se o reque
rente já não reside na localidade onde se alistou), necessária a 
anexação do mesmo certificado. Este será devolvido ao portador, 
seja pela primeira autoridade militar competente que, recebendo 
o requerimento, ateste nele a existência do alistamento, devol
vendo o certificado ao requerente; seja pela C. R., depois de 
despachado o requerimento. (Esta é nossa opinião pessoal, per
mitida pelas ditvidas surgidas, dada a exigência de o seminaris
ta provar que foi alistado e ao mesmo tempo o aviso ministerial 
de que não se anexem certificados aos requerimentos. Parece
nos s.olução eficaz). 

32. Os que, já havendo feito uma ou mais vezes o requeri
mento, possuam o último atestado do despacho deste, podem ane
xar o atestado como prova suficiente de seu alistamento (pois 
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se o requerimento já foi uma vez despachado, é sinal de que, 
então, o requerente provou o seu alistamento). Ou, então, em vez 
de abandonarem esse atestado de despacho, farão referência ao 
Boletim Interno da Região Militar, no qual foi publicado o adia
mento de sua incorporação. 

33. Feito o requerimento, reconhecidas as firmas do reque
rente e de seu reitor, anexada a prova de alistamento, o reque
rimento, deve dar "entrada" na repartição competente. Para se 
saber qual seja esta, releia-se o que ficou dito em o n.º 31, e 
observe-se, como norma geral, o seguinte: se for possível dar 
entrada ao requerimento na própria repartição alistadora do re
querente, então convém isto se faça; se essa repartição é incom
petente para tal, ou se, devido à distância ou outros inconvenien
tes, isto não for possível, então se deve indagar, com exatidão, 
das autoridades militares locais, onde o requerimento deva entrar. 
Pode variar de Região a Região o local dessa entrada inicial, mas 
podemos dar como regra o seguinte: as Juntas de Alistamento ou 
Repartições Alistadoras, as C. R. e os Q. O. recebem tais re
querimentos. 

34. Sobre o tempo conveniente para a entrada do requeri
mento, mais uma vez encarecemos a utilidade das normas insi
nuadas em o n.º 23. 

35. O requerimento, se possível, convém seja feito a máqui
na. E' prático o sistema, já adotado em alguns seminários, de se 
imprimirem assim a fórmula do requerimento com o atestado do 
Reitor, bastando os interessados preencher os espaços vagos e 
assinar. 

36. Os seminaristas que são originários de outra Região que 
aquela onde se acha situado o seminário em que estudam, requei
ram o seu adiamento de incorporação ao Oen. Comte. da Região 
do seminário. 

37. O atestado de despacho do requerimento, de que já se 
falou por vezes, é dado pelo Chefe da C. R. respectiva depois 
do deferimento do Comte. da Região e mediante pagamento da 
taxa militar. Esse atestado é de necessidade sempre que se tiver 
de provar, por qualquer motivo ( obtenção de passaporte, por 
ex.), a quitação com o S. M. Parece muitíssimo conveniente que 
todos os seminaristas requerentes o possuam, pois é a prova de 
que estão em dia com suas obrigações militares (v. nosso n.º 18) 
e, numa eventual saída definitiva do Seminário, livra o seu pos-
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suidor de embaraços a respeito do serviço militar (v. o núme
ro 50). 

§ 4. Das Dispensas. 

38. Não queremos falar neste parágrafo da dispensa ong1-
nada de incapacidade, que dá direito a um atestado de isenção 
do serviço militar (v. n.º 18), mas daquela não causada por in
capacidade e que outorga um atestado de 3,;, categoria. Pode ser 
dupla: dispensas pela Lei atual: de municípios, e por excesso de 
contingente; e dispensas não pela Lei atual. 

39. Dispensa pela Lei atual: a) de municípios. Cada ano, 
o Ministro da Guerra pode dispensar de incorporação ( ef. art. 
37 da lei) alguns municípios, isto é: a convocados que se tenham 
alistado por certos municípios ou neles só residam (uma vez que 
a mudança de residência conste no certificado de alistamento, -
como dissemos em o nosso n.0 15 - e que o interessado se haja 
alistado em data anterior à Dispensa). Assim sendo, se o semi
narista, embora só quanto ao alistamento, seja munícipe de um 
desses lugares dispensados, não estará sujeito à incorporação e, 
portanto, nem ao requerimento que a adiaria. Mais: licenciada a 
sua classe (isto é: acabado o serviço militar da classe a que 
pertence, o que se dá pela incorporação da classe seguinte), tem 
direito a um certificado de reservista de 3,;, categoria ( art. 104, 
letra b). 

40. Dispensa na Lei atual: b) por excesso de contingente: 
Pode-se afirmar que, atualmente e em geral, as vagas nos quar
téis e demais repartições militares não são tantas quantos os con
vocados de cada ano; de modo que alguns dos que se apresen
tarem a exame médico serão dispensados da incorporação. Todos 
os compreendidos neste caso ( que é previsto no art. 63 da Lei) 
têm direito a certificado de 3'-' categoria quando do licenciamento 
de sua classe ( cf. acima, n.º 39), consoante estatui o art. 104, 
letra a. Isto é útil quando, por qualquer motivo, o requerimento 
foi feito demasiadamente tarde, isto é, depois do prazo permi
tido (ver n.º 22). Assim, o seminarista irá apresentar-se a exame 
médico. 

41. Suposto se verifique essa dispensa, o quartel que dis
pensar o eclesiástico colocará no seu certificado de alistamento 
a declaração de que se apresentou quando devia, mas que foi dis
pensado por excesso de contingente. Uma vez licenciada a sua 
classe, o interessado requererá à C. R. respectiva (respectiva à 
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localização do seminário, pois esse é a sua residência ordinária) 
um certificado de 31,\ categoria. Para tanto poderá usar da fór
mula que segue ( anexando o certificado de alistamento) : 

Exmo. Sr. Chefe da ... • Circunscrição do Recrutamento 
(7 linhas) 

F ....... , filho legitimo de ...... e de ...... , nascido aos ...... de ..... . 
de ...... , em ...... , Municfpio de ...... , Estado de ...... , tendo se apre-
sentado quando da chamada de sua classe no (declarar o P. R. -
"ponto de reunião" - e quartel e local onde se apresentou), e tende 
sido dispensado da incorporação, vem requerer, de acordo com a L. do 
S/M., art. 104 letra a, atenciosamente, o certificado de 3• categoria. 

Nestes termos, 
P. deferimento. 

( Assina, data. . . . e dá os "Dados característicos" do mesmo modo que 
o requerimento apresentado em o nosso nP 44, anexando também um ates
tado de residfncia, passado pelo Delegacia local da Policia). 

42. Note-se, no entanto, que a Lei prevê o aproveitamento 
dos excedentes da classe convocada, ordenando sejam matricula
dos em "Tiros de Guerra", se os, houver na localidade onde re
sidirem (art. 76) (v. nosso n.º 84). 

43. Vistas as dispensas pela Lei atual, consideremos a ou
torgada não por essa Lei. 

44. (a) Os seminaristas das classes: de 1924 para baixo 
(isto é: 1923, 22, 21 ... ) residentes nos Estados que já citamos 
em o nosso n.º 20 a (isto é: Baía, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, 
Rio Grande do Norte, Pará, Amazonas, Piauí, Ceará, Maranhão, 
Rio, S. Paulo, Mato Grosso, Distrito Federal e Territórios do 
Acre, Amapá, Guaporé, Rio Branco), e que não foram sorteados 
(consoante requeria a Lei, então vigente, para essas classes) e 
que ainda não estão em dia com suas obrigações militares, po
dem e devem fazê-lo, requerendo certificado de 3'-' categoria. Nos 
demais Estados não mencionados aqui, as classes que podem re
querer 31,\ categoria são as de 1925 para baixo. 

Para tanto, os residentes em uns e outros Estados poderão 
usar deste requerimento: 

Exmo. Sr. Chefe da ... • C. R. 
(7 linhas) 

F ....... , infra-assinado, filho legitimo de...... e de ...... , nascido 
aos...... de...... de ...... , em ...... , Município de ...... , Estado 
de ...... , não havendo sido sorteado quando da chamada de sua clas-
se e de acordo com a portaria do Sr. Ministro da Guerra, n9 9.704, de 
4 de Outubro de 1946, vem atenciosamente requerer o certificado de 
reservista de 3• categoria. 

Nestes termos, 
P. deferimento. 
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( Aqui, data e assina sob $3,80 de selos, conforme ficou dito em o n' 
26). Imediatamente o requerimento deve continuar: 

Sinais Caracterlsticos: 
Cor ..................... . 
Olhos .................. . 
Cabelos ................ . 
Barba .................. . 
Bigode ................. . 
Altura . . . . ............. . 
Sinais particulares . . ...... . 
Alfabetizado . . . . ........ . 
Profissão . . . . .......... . 
Residência . . . . ......... . 

Em algumas C. R. exigem-se mais os seguintes dados: 
E' vacinado? . . ...................... . 
Sabe nadar? . . ...................... . 
Sabe montar? . . ..................... . 
Dirige auto? . . ....................... . 
Carteira de Identidade?. . . . . . (nº etc ..... ) 
Quais lfnguas fala? . . ................. . 

Este requerimento deve dar entrada, ( com três retratos 3 X 4 
cm, e o registro de nascença, e um atestado de residência, pas
sado pela Delegacia de Polícia sob cuja jurisdição estiver o Se
minário), na C. R. ou, no caso de que a cidade não seja sede 
de uma, na Junta de Alistamento local, que o encaminhará. -
Note-se que este requerimento é endereçado ao "Chefe da C. R.", 
não ao "Gal. Ct. da Região". 

45. (b) Se, por acaso, houver algum eclesiástico dessas clas
ses supra-mencionadas insubmisso, isto é: que, tendo sido sor
teado, não se apresentou na época marcada às autoridades mili
tares, este igualmente pode e deve requerer certificado de Jv- ca
tegoria, pois o "Ato das disposições constitucionais transitórias", 
adicionado à Constituição Nacional, no seu art. 28 "indulta" to
dos os cidadãos até aquela época (Setembro de 1946) considera
dos insubmissos. O interessado usará o mesmo requerimento do 
nosso n.º 44, aludindo também ao art. 28 do Ato Adicional da 
Constituição do País. 

46. (e) Se, por fim, o seminarista dessas classes, tendo sido 
sorteado, vem requerendo até o presente o adiamento de sua in
corporação ( o que tem feito, primeiramente baseado na antiga Lei 
do S/M., Decreto-Lei n.º 1.187, de 4 de Abril de 1939, ar't. 107, 
letra b; e desde 1946, baseado na atual Lei do S/M.), pode 
igualmente requerer o certificado de 3v. categoria, pois se os pró
prios insubmissos dessas classes foram indultados e têm direito 
à 3v. categoria, com maior razão o possuem os que nunca foram 
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bisubmissos, mas executores da Lei e não é justo que só infra
tores sejam beneficiados e obedientes preteridos. 

§ 5. Os Ex-Seminaristas. 

47. A fim de esclarecer o conhecimento dos alunos que de
finitivamente abandonam o Seminário, apresentamos as seguintes 
observações: 

48. Se o ex-seminarista ainda não for alistado, deve alistar
se conforme as normas transcritas em nossos nos. 5 a 10 e n.º 
15. Seguirá, em tudo, as mesmas prescrições legais a que estão 
sujeitos os demais cidadãos. 

49. Se já é alistado e ainda não fez requerimento nenhuma 
vez, igualmente deve proceder em tudo conforme estatui a Lei 
para os outros cidadãos; isto é, convocada a sua classe, apresen
tar-se a exame médico, depois à incorporação, etc .... 

50. Se o aluno que vai deixar o Seminário já requereu, ao 
menos por uma vez, o adiamento de sua incorporação, enquanto 
este adiamento perdurar (o restante do ano militar), o ex-semi
narista está em dia com suas obrigações ( cf. n. º 18), o que po
derá provar mediante o atestado de despacho do requerimento 
(cf. n.º 37). Mas está obrigado pela Lei a apresentar-se quando 
da convocação próxima. (Cf. L. do S/M., art. 56, § 2.0 e art. 
59, § único, letra a). 

51. Os cidadãos (ex-seminaristas) que se matricularem pre
enchidas as condições legais, nos C. P. O. R ou que provarem até 
a idade de 20 anos que são candidatos à mesma matrícula, po
derão ter adiada a incorporação, requerendo esse adiamento em 
tempo (cf. n.º 22). 

52. Aplicam-se também aos ex-seminaristas, como a quais
quer outros cidadãos, o que levamos dito sobre as "Dispensas" 
em o nosso § 4 inteiro (n.º 38 a 46). 

53. Por último, note-se que o Reitor não se acha obrigado 
a comunicar às autoridades militares o abandono definitivo da 
carreira eclesiástica por parte de aluno que já haja requerido, ao 
menos uma vez, adiamento de incorporação. E' verdade que as
sim estatuía o Decreto-Lei n.º 8.920 de 20 de Janeiro de 1946, 
no art. 5.0 ; mas esse decreto perdeu seu valor com a nova Lei 
do Serviço Militar, a qual, por sua vez, determinando os deveres 
dos eclesiásticos não menciona nem supõe este. 



Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 8, fase. 4, Dezembro 1948 885 

§ 6. Depois da Ordenação. 

54. Desde que o curso eclesiástico esteja concluído, pode o 
neo-sacerdote requerer e obter o certificado de 31;1 categoria. (Art. 
56 § 2). 

55. Para isso, fará um requerimento, cuja forma pode ser 
esta: 

Exmo. Sr. 
(7 linhas) 

O infra-assinado, Padre ...... , filho legítimo de. . . . . . e de ...... , nas-
cido em ...... , Município de ...... , Estado de ...... , aos ...... de ..... . 
de ...... , e alistado no Municlpio, de ...... de (cidade), conforme prova 
o atestado anexo, e de acordo com o Decreto-Lei n9 9.500, de 23 de 
Julho de 1946, Lei do Serviço Militar, art. 56 § 29, vem atenciosamente 
requerer o certificado de 3• categoria e sua inclusão na reserva do Ser
viço de Assistência Religiosa. 

Nestes termos, 
-P. deferimento. 

(Sela com Cr$ 3,80) 
(Deve acrescentar os "Sinais Caracteristicos" tais quais estão no 11° 44). 

56. Ao requerimento anexar-se-á: o certificado de alistamen
to (agora o pode entregar em definitivo, pois irá receber o de 
31;1 categoria), o atestado seja do reitor do Seminário em que 
concluiu seus estudos, seja da Cúria; a prova do despacho do 
seu último requerimento de adiamento de incorporação, e um 
atestado de residência, passado pela Delegacia local da Polícia. 

57. O atestado, de conclusão dos estudos, se for dado pelo 
Reitor do Seminário, poderá ser assim redigido: 

Atestado. 

Atesto, para os devidos fins, que o Sr. Padre ...... , filho legítimo de ..... . 
e de ... , nascido em ...... , Município de ...... , Estado de ...... , con-
cluiu o curso eclesiástico neste Seminário. . . . . . de ( cidade) e já se 
ordenou sacerdote. (Será selado como se diz em o nº 27 ). 

58. O Reitor não se esqueça de carimbar sob a sua assina
tura o cargo que ocupa, para se saber quem atesta o que se 
afirma. (Isto serve para qualquer atestado militar que tenha a 
dar). 

59. Se o atestado for dado pela Cúria, poderá ser vazado 
nestes termos: 

Atestado. 

Atesto, para os devidos fins, que o Sr. Padre ...... , filho legítimo de ..... . 
e de ...... , concluiu seus estudos eclesiásticos e se ordenou sacerdote. 

(ass.) 

(Chanceler, Vig. Geral, etc .... ) 
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Também este atestado é datado e selado do mesmo modo que os an
teriores. (Cf. nosso n• 27.) 

60. As firmas do requerente e a do atestante serão reco
nhecidas. 

61. Este requerimento, com seus anexos, dará entrada na 
C. R. respectiva. 

62. Feito isto, o requerente aguardará que o chamem para 
o exame médico. 

63. Uma vez examinado, o requerente receberá o certificado 
de 3'-' categoria, que é documento de quitação definitiva com o 
serviço militar ( cf. n. º 18). 

64. Os que, porém, no exame, forem julgados incapé4zes, re
ceberão certificado de "isenção", que é igualmente atestado de 
quitação definitiva com o Serviço Militar. 

65. Aqueles que obtiverem certificado de 31!- categoria pode
rão ser apresentados como capelães militares, havendo vagas ou 
criação de capelanias novas. Dizemos "ser apresentados", por
que, em geral, a norma seguida pelas autoridades militares até 
hoje tem sido esta: só se aceitam capelães autorizados pelos seus 
legítimos superiores eclesiásticos; essa autorização deve ser es
crita pelo Sr. Bispo ou R. Superior religioso (v. Apêndice n.0 7). 

§ 7. No Exterior. 

Nota: Antes de passarmos própriamente para o Exterior ob
servemos que para o seminarista ir para o estrangeiro, isto é, 
tirar passaporte, deve provar sua "quitação" com o S/M.; logo: 
ou certificado de reservista, ou de isenção, ou o de alistamento 
ou, por fim, o de alistamento mais o atestado de despacho do 
último requerimento ( cf. nosso n.º 18). 

66. Veremos aqui, brevemente, qual o proceder a ser obser
vado pelos eclesiásticos que estudam no exterior. 

67. Quanto ao alistamento: siga-se, a respeito do tempo, 
etc.. . . o que ficou dito atrás em os ns. 5 a 15. 

68. Sobre o local, ouçamos a Lei: "Serão órgãos alistadores 
no exterior os Consulados do Brasil" ( art. 17 § 4). Isto signi
fica que todos os entendimentos a respeito de serviço militar de 
brasileiros, no exterior, serão feitos, autorizadamente, pelos con
sulados ( arts. 22, 36 e 51). 

69. Os que, ainda no estrangeiro, não se alistarem no pri
meiro semestre do ano civil em que perfazem 17 anos, deverão 
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pagar multa igual a aquela a que estão obrigados no Brasil os 
infratores deste art. da Lei. 

70. Também o requerimento será feito mediante o consula
do. Até mesmo o exame médico, se for o caso (art. 51 da Lei}. 

71. Quanto às estampilhas, os interessados devem entender
se com o consulado, e se este por qualquer motivo não as puder 
fornecer ou não as puder arranjar ao menos com a urgência qu!! 
algum caso particular exigir, será conveniente obtê-las direta
mente (por carta) no Brasil (ouvido, porém, antes o consulado). 

72. A respeito do dinheiro a ser pago no estrangeiro surgi
ram dificuldades, às quais respondeu um aviso do Sr. Ministro 
da Guerra. Este aviso refere-se de modo particular ao cumpri
mento do art. 127 da Lei (que estabelece multa para quem não 
se alistar no prazo legal), mas pode ser autênticamente enten
dido como concernente a todas as dificuldades deste gênero. O 
aviso do Sr. Ministro da Guerra tem a data de 19 de Setembro 
de 1947 e é resposta ao aviso de 21 de Junho de 1947, este do 
Sr. Ministro das Relações Exteriores. O resumo é o seguinte: 

Sobre os cidadãos incursos no art. 127 do Decreto-Lei n.0 

9.500, Lei do Serviço Militar, e que se acham em países estran
geiros que não possuam moeda brasileira: 

"a) nos consulados situados em países onde não exista moe
da brasileira, o alistamento militar dos cidadãos que hajam in
corrido no art. 127 da Lei do S/M., poderá ser feito, obrigando
se, porém, o alistado ao pagamento da multa a partir do dia 
de seu desembarque no Brasil; 

b) o certificado de alistamento feito nas condições da letra 
anterior só terá validade no Brasil depois de efetuado pelo por
tador o pagamento a que estiver obrigado; 

c) no certificado de alistamento feito com a obrigação do 
pagamento da multa em território nacional, por falta de moeda 
brasileira na sede do respectivo consulado, será lançada na parte 
"observações" a seguinte anotação: O portador ao chegar ao 
Brasil deverá apresentar-se à autoridade militar competente, a fim 
de efetuar o pagamento da multa de Cr$ ..... ". 

73. Para a obtenção do certificado de 3,;, categoria, depois 
da ordenação, procederão de acordo com o Consulado e este, 
evidentemente, em consonância com as determinações que o Mi
nistério da Guerra der a respeito; provàvelmente, o certificado 
só será dado quando o neo-sacerdote regressar ao Brasil. 



888 M o n t e i r o, O Serviço Militar dos Eclesiásticos no Brasil 

§ 8. Dos Eclesiésticos Estrangeiros. 

74. Evidentemente, o que se vai seguir só se aplica aos es
trangeiros que tencionam naturalizar-se brasileiros. 

75. Há que distinguir os Brasileiros "por opção" e os "na
turalizados". 

a) Por opção: art. 129 da Constituição Federal do Brasil 
"São Brasileiros: ... 2: os filhos de brasileiro ou brasileira, nas
cidos no estrangeiro, se os pais estiverem a serviço do Brasil, 
ou, não o estando, se vierem a residir no Brasil. Neste caso, atin
gida a maioridade, deverão, para conservar a nacionalidade bra
sileira, optar por ela, dentro em quatro anos". Isto significa: para 
alguém ser brasileiro "por opção" se requerem as seguintes con
dições: Nascença no estrangeiro - ao menos um dos progenito
res brasileiro - maioridade, (não a "maioridade" militar que 
tem efeitos só para o serviço militar e ocorre "ipso facto" aos 
17 anos) - opção, por documento firmado, da nacionalidade 
brasileira, até os 25 anos. 

b) Brasileiros "naturalizados": todos os outros estrangeiros 
de origem, que, não possuindo sequer um dos proge~itores de 
nacionalidade brasileira, quiseram adquirir esta cidadania. 

76. Tanto os primeiros como os segundos, uma vez que optem 
pela cidadania brasileira ou se naturalizem, ficam sujeitos às 
obrigações militares dos que são brasileiros por nascimento, ( art. 
2, §§ 2.0 e 3.0 da L. do Serviço Militar), sendo que os seus no
mes serão dados às autoridades militares ( com todos os mais 
dados respectivos) pelo Ministério da Justiça (art. 32, L. do 
S. M.), mas essas obrigações têm algumas diferenças das dos 
nacionais: 

77. Em primeiro lugar, após a opção ou naturalização, o 
novo brasileiro deverá alistar-se. Para isto, apresentará prova de 
sua opção ou naturalização. A prova pode ser uma "pública for
ma" do decreto que o fez brasileiro. 

78. Como a obrigação militar dos que optaram pela nacio
nalidade brasileira ou se naturalizaram termina aos 30 anos ( com
pletos), se já tiverem essa idade quando de seu alistamento, logo 
após receberão o certificado de 3° categoria ou de isenção, con
forme o caso. 

79. Se ainda não tiverem essa idade, e residirem "em loca
lidades onde funcionem Centros de Formação de Reservistas ou 
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Tiros de Guerra, neles serão matriculados". (Art. 76 da Lei do 
S. M.). 

80. Não podendo fazer o "Tiro", o seminarista que estiver 
nessas condições, seguirá as normas já dadas para a confecção 
do requerimento, pois fica obrigado a fazê-lo anualmente, como 
os que são brasileiros por origem. Surge aqui uma dúvida, que, 
na falta de solução autêntica, tem sido dirimida por diversos mo
dos: poderá o seminarista, brasileiro por opção ou naturalizado, 
obter certificado de 3'-' categoria, por conclusão do curso eclesiás
tico, antes dos 30 anos? Damos outra nossa opinião pessoal: pa
rece-nos que sim. E provamos: a Lei diz que a obrigação dos 
brasileiros por opção ou naturalizados vai até os 30 anos ( cf. 
nosso n.º 78). De modo que, se já tiverem essa idade-limite, 
quando de sua naturalização ou opção, receberão o certificado de 
3'-' categoria. Mas, a Lei não diz que só aos 30 anos é que o 
ex-estrangeiro pode obter documento de "quitação definitiva". 
Tanto que fala na matrícula deles em "Tiros de Guerra" antes dos 
30 ( art. 84); ora, se fizerem tiro de guerra, têm direito ( sempre 
em nossa opinião) à respectiva quitação ( certificado de 2,:,. cate
goria), antes, portanto, dos 30 anos. Posto isto, "a pari" dizemos 
o mesmo para os que são eclesiásticos: obterão certificado do 
modo pelo qual a Lei outorga aos eclesiásticos nacionais. 

81. Os brasileiros naturalizados não podem ser capelães mi
litares. (Cf. Apêndice n.º 7 e Constituição 1946 art. 141 § 9.) 

§ 9. Dos Reservistas. 

82. Entendemos aqui por "reservistas" os que Jª possuem ou 
estão aptos para possuir uma caderneta da reserva do exército 
nacional. (Não os que possuem ou vão ser detentores de um cer
tificado de isenção, cf. n.º 64, e n.º 18). 

83. A Constituição atual do país e a vigente lei do serviço 
militar restabelecem os "tiros de guerra". Na Constituição está 
determinada a sua existência no art. 181 § 4; na Lei do S. M. 
no art. 74. 

84. Assim, onde de fato houver tiro de guerra e for possível, 
conveniente e do agrado dos Superiores, os eclesiásticos poderão 
tornar-se reservistas. 

85. Ordinàriamente, e como lei geral para os eclesiásticos, 
como tais, tornar-se-ão reservistas pelo processo indicado nestas 
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normas, isto é, como estatui a lei vigente: concluído o curso e or
denados (para os religiosos: feita a profissão definitiva). 

86. O critério para a discriminação dos reservistas em três 
categorias, está exposto nos arts. 102, 103 e 104 da atual lei 
do S. M. - Dizemos somente que: quem faz o "tiro", obtém 
caderneta de 2"' categoria; quem o não faz e não esteve em ser
viço nos quartéis (1"' categoria}, obtém a de 3,,. categoria (cf. 
n.º 54). 

87. Os que possuem qualquer caderneta de reservista ( de 11J., 
21J. ou 3"' categoria) têm estas duas obrigações: a) de comuni
car "pessoalmente ou por escrito" sua mudança definitiva de re
sidência ( art. 110, b). A pena para os infratores desse artigo está 
determinada no art. 123: de Cr$ 20,00 a Cr$ 100,00. (Comunicar 
à C. R. mais próxima). Os reservistas das cinco classes de dis
ponibilidade têm estrita obrigação de comunicar a mudança de 
sua residência antes de a efetuar. Reservista da disponibilidade é 
o pretencente a qualquer categoria das cinco classes de reser
vistas imediatamente mais antigas do que a que estiver convo
cada ( arts. 105 e 113). b) a de se apresentarem, para as ano
tações costumeiras, nos locais marcados, no "Dia do Reservista", 
o qual "será comemorado em dezesseis de Dezembro em home
nagem ao grande patriota e paladino do Serviço Militar que foi 
O lavo Bilac" ( art. 150 § 1.0 }. A multa cominada ao infrator é 
de Cr$ 50,00. (A apresentaçãu vai em geral de 16 a 31). 

88. Caso sejam restabelecidos os Tiros de Guerra também 
em cidades que tenham corpos de tropas residentes, capitais, 
etc .... , o seminarista agirá de acordo com o n. 0 84. 

89. O seminarista que antes de ser ordenado já é reservista 
deve, após a ordenação, requerer por escrito a sua inclusão na 
reserva do Serviço de Assistência Religiosa. 

90. Perdido o certificado de reservista: agir como se indi
cou em o n.º 10; a multa é de Cr$ 20,00. 

§ 10. Observações Finais. 

91. As normas que aqui ficam exaradas, podem sofrer al
gumas modificações de Região para Região no concernente aos 
trâmites burocráticos acidentais ou outras coisas que podem va
riar e de fato variam. 

92. Diretivas do Visitador: Suposto que as queira dar, sobre 
o que julgar oportuno, como, por ex., seria aqui: Que dizer, se 
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o aluno quer prestar o serviço militar, isto é: se quer positiva
mente interromper, com licença também do D. Espiritual, o curso, 
para servir o exército e depois retornar ao seminário ( sempre 
ressalvados os §§ 1 e 2 do cânon 141 do C. D. C. e o decreto 28 
do Concílio Plenário Brasileiro)? Etc.. . . Etc .... 

Apêndices. 

1.0 ) Lei do Serviço Militar, art. 56: "Poderão ter a incor
poração adiada. . . c) os que estiverem matriculados em Insti
tutos de Ensino destinados à formação de sacerdotes, de ministro 
de qualquer religião ou de membros de Ordens religiosas regu
lares. . .. § 2 (segundo). Aqueles que tiverem sua incorpora
ção adiada no termos da letra e deste artigo, se interromperem 
o curso eclesiástico ou correspondente, serão incorporados para 
prestação do serviço militar; se concluírem o curso e se ordena
rem, serão incluídos na reserva de terceira categoria para o Ser
viço de Assistência Religiosa, depois de julgados aptos em ins
peção de saúde". Note-se que a lei antiga, pela qual eximiam-se 
da incorporação imediata, sem solucionar definitivamente a ques
tão, era o Decreto-Lei n.º 1.187, de 4 de Abril de 1939, cujo 
artigo 107, letra b) adiava a incorporação dos eclesiásticos. 

2.0 ) Constituição Federal do Brasil, art. 181, § 2: "A obri
gação militar dos eclesiásticos será cumprida nos serviços das 
Forças Armadas ou na sua assistência espiritual". 

3.0 ) Correlato ao art. 21 é o art. 139: "Para efeito do ser
viço militar, cessará a incapacidade· civil do menor que houver 
completado dezessete anos de idade". 

4.0 ) Lei do S. M., art. 140: "Nenhum brasileiro, entre de
zessete e quarenta e cinco anos de idade, poderá, sem fazer pro
va de que está em dia com suas obrigações militares: ... b) 
assinar contrato de qualquer natureza com o Governo Federal, 
Estadual ou Municipal; c) obter passaporte ou prorrogação de 
sua validade; d) obter carteira profissional) e) obter licença para 
o exercício de qualquer indústria ou profissão (professor . .. ) ; 
f) matricular-se ou prestar exame em qualquer estabelecimento 
de ensino". 

5. 0 ) Conferir com o apêndice n.º 1, § 2 do art. 56. 
6.º) Lei do S. M., art. 27: "Contribuirão para a eficiência do 

alistamento militar: ... d) os estabelecimentos de ensino ecle
siástico, fornecendo às Circunscrições de Recrutamento mais pró-
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ximas, anualmente, a relação dos internados, que, nesse ano, com
pletarem dezessete anos de idade, com declaração de filiação e 
Município de nascimento". - "Art. 133. Incidirão em multa de 
100 a 500 cruzeiros, elevada ao dobro na reincidência, os respon
sáveis pelas repartições ou estabelecimentos de ensino que deixa
rem de cumprir o disposto no art. 27". Cf. com o art. 121: "Os 
Chefes, Diretores, Gerentes, Administradores de Sociedades Civis 
ou Comerciais, Estabelecimentos Mercantis ou não, Institutos e 
Coletividades de qualquer natureza e Ministros de qualquer reli
gião, que não devolverem, no prazo legal as relações recebidas 
de qualquer autoridade competente para fins de Serviço Militar, 
ou as devolverem sem as devidas informações ou com omissão 
de qualquer nome ou com informações falsas, pagarão multa de 
200 a 2.000 cruzeiros". 

7.0 ) Decreto-Lei que instituiu o S.A.R (só no que não foi 
alterado). 

Decreto-Lei n~ 8.921 de 26 de Janeiro de 1946. 

Institui, em caráter permanente, o Serviço de Assistência Re
ligiosa nas Forças Armadas. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe 
confere o artigo 180 da Constituição e considerando: 

- que a instrução religiosa aprimora as energias morais e 
os bons costumes, contribuindo, por via de consequência, para o 
fortalecimento da disciplina militar; 

- que a educação religiosa tem inegável influência na for
mação moral e cívica do soldado, com favoráveis reflexos sobre 
o seu caráter e virtudes militares, convindo incentivá-la por to
dos os meios nas Forças Armadas; 

- que o Serviço de Assistência Religiosa junto à Força 
Expedicionária Brasileira cumpriu suas altas finalidades, justifi
cando plenamente sua manutenção e desenvolvimento em tempo 
de paz; decreta: 

Art. 1.° Fica instituído, em caráter permanente, nas Forças 
Armadas, o Serviço de Assistência Religiosa (S. A. R.), criado 
pelo Decreto-Lei número 6.535, de 26 de Maio de 1944. 

Art. 2. 0 São atribuições do Serviço de Assistência Religiosa: 
a) prestar assistência religiosa nas guarnições, unidades, 

navi<?s, bases, hospitais e outros estabelecimentos militares, den
tro do espírito de liberdade religiosa e das tradições nacionais; 

b) cooperar na formação moral dos alunos dos institutos 
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militares de ensino, prestando assistência religiosa e auxiliando 
a ministrar a instrução de Educação Moral e Cívica; 

c) desempenhar, em cooperação com todos os escalões de 
Comando Militar, os encargos relacionados com a assistência es
piritual, moral e social dos militares e de suas famílias. 

Art. 3.0 O Serviço de Assistência Religiosa constituir-se-á 
de "Capelães Militares" sacerdotes ou ministros religiosos, per
tencentes a qualquer religião ou culto que não atente contra a 
disciplina, a moral e as leis, desde que sejam professados, no 
mínimo por um terço dos efetivos das unidades a serem con
templadas. 

Parágrafo único. Os Capelães Militares deverão ser brasi
leiros natos, no gozo dos direitos políticos. 

Art. 4.0 Os Capelães Militares serão nomeados e exonera
dos por decreto e o seu número será fixado nos quadros de efe
tivos de cada Ministério, levando-se em conta as peculiaridades 
de organização de cada uma das Forças Armadas. 

(Do Diário Oficial da União em 29-1-46). 

lndice Remissivo. 
Alistamento: 

quem deve alistar-se, e quando: ns. 5 e 6; local e requisitos: n• 7; 
mudança de endereço: n• 15. 

Anexos: 
ao requerimento de adiamento: 27, 30, 32; ao requerimento dos dis
pensados por excesso de contingente: n• 41; dos não-sorteados: n• 44; 
dos Ordenados: ns. 56 a 59; dos brasileiros por opção ou naturali
zados: n• 77. 

Atestado: 
do Reitor, para o requerimento de adiamento: n• 27; do Reitor ou da 
Cúria, para o neo-sacerdote: ns. 57 e 59; da Delegacia de Policia, no 
requerimento para obtenção de 3• categoria: ns. 44, 41 e 56. 

Brasileiros: 
obrigação militar desde os 17 anos: n• 5; "maioridade militar": apên
dice n• 3 e n• 75; por opção: n• 75; naturalizados: n• 75-b; obrigações 
de ambos: 76 a 80. 

Capelães: 
n• 65 e apêndice n• 7; n• 82. 

Categorias de Reservistas:. 
n• 86. 

Código de Direito Canônico: 
n• 91. 

Constituição Federal: 
ns. 4, 75, 83, apêndice n• 2; n• 20; art. 28 do Ato Adicional: n• 45. 

Convocação: 
que é: 21, 20; há municípios onde não é feita: 39; em relação ao 
ex-seminarista que já tenha feito alguma vez o requerimento: 50. 

Domicílio: 
pela localização do Seminário regula-se o alistamento e o endereçar 
dos requerimentos: ns. 7 e 36-b; assim como determina qual a C. R. 
e Região Militar próprias: 31 e 36; o alistado deve notificar à C. R. 
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a mudança de seu endereço: 15; igualmente o reservista, de modo par
ticular o da "disponibilidade": 87. 

Decreto: 
Lei n• 9.500, de 23-7-1946, atual Lei do Serviço Militar: 1 e passim; 
Lei n• 1.187, de 4-4-1939, antiga Lei do S/M: n• 46; o qual foi al
terado mesmo antes da atual Lei, pelo Decr.-Lei n• 7.343, de 26-2-1945: 
n• 46; Lei n• 8.920, de 26-1-1946, que regulava a situação dos ecle
siásticos perante o S/M.: n• 53; Lei n• 8.921, de 26-1-1946, que ins
titui o S.A.R.: apêndice n• 7. 

Entrada: 
do requerimento de adiação: 31; 33; 23; 51; do requerimento dos não
sorteados: 44; do alistamento e requerimento no estrangeiro: 68 e 70; 
do r~querimento pedindo 2• via de alistamento ou do certificado de re
servista: 10, 90. 

Estrangeiros: 
se se naturalizarem com menos de 30 anos: 79 e 80. 

Exame Médico: 
v. "Inspeção Médica". 

Exterior: 
condição para ir para o exterior: Nota antes do n• 66· como alistar-se, 
fazer o requerimento e pagar o que de mister: 67 a '72, 

Ex-Seminaristas: 
como devem agir: 48 a 52. 

Firmas: 
a reconhecer: em todos os requerimentos e atestados: 28, et passim. 

Idade: 
para o alistamento: 5 e 6; para o requerimento (de adiação): 20; 
para o término das obrigações militares dos estrangeiros (naturaliza
dos, etc.): 78; para o término das obrigações militares dos brasilei
ros: 18. 

Incorporação: 
que é: 21; classes a serem incorporadas nos próximos anos: 20; a 
ela fica obrigado o seminarista que interromper definitivamente o cur
so: 3. 

Indulto: 
n• 45. 

Inspeção Médica: 
quando deve ser feita: 14. 

Local: 
para o alistamento: 7, 68; para a entrada de requerimentos: v. "En
trada". 

Maioridade: 
militar: apêndice 3°; civil: dentro em 4 anos, a opção da nacionalidade 
brasileira: 75; (de "emancipação" nada fala a L. do S/M.). 

Multas: 
para quem se alistar depois do tempo devido: 8; para quem perder 
o certificado de alistamento: 10; idem, quanto ao certificado de re
servista: 90. 

Ordenação: 
depois dela: como obter o certificado ele 3° categoria: 55 a 63. 

Portaria Ministerial: 
n• 9.704, de 4-X-1946: n• 44. 

Quitação: 
que entendemos por esse termo: 2. 

Reitor: 
obrigação no tocante aos dados a fornecer: 16; fórmulas e requisitos 
para atestados de requerimentos: 27 e 57; obrigação já ah-rogada: 53. 

Renovação: 
do requerimento de adiamento: 2, 23. 
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Requerimentos: 
de adiamento da incorporação: 25; de dispensa por excesso de con
tingente: 41; de dispensa para os não-sorteados: 44; para os néo-sacer
dotes: 55; para os brasileiros por opção ou naturalização: 80; Tempo 
em que devem ser feitos: 23; Local para entrada: v. "Entrada"; Na 
Lei antiga, os requerimentos eram baseados no Decreto e art. ... : 
n9 46. 

Reservistas: 
quem são: 82, 86; suas obrigações: 87; depois de ordenados: 89. 

Respectiva: 
"Junta de Alistamento", "C. R.", "Região Militar": 7; 17; 31; 36. 

Seminários: 
obrigações: 16; sua localização determina as competentes repartições 
militares; 7; 36-b. 

Sorteio: 
na Lei antiga: 44; extinto pelo Decreto ... : 7, 343, de 26-2-45; quem 
não foi sorteado e nem está em dia com suas obrigações militares: 
44; quem foi sorteado e não se apresentou: 45. 

Tempo: 
para o alistamento: 5 e 6; para o requerimento: 23; para o requeri
mento de dispensa por excesso: 40; de validade para o atestado do 
despacho do requerimento de adjação: 50; de validade do mesmo para 
o ex-seminarista: 50; para os que podem optar pela cidadania brasi
leira: 75. 

Visitador: 
normas suas: 92. 

COMUNICAÇÕES 
O Santo Padre Enuncia as Intençies Gerais do Ano Santo. -

As Primeiras Reuniões do Comité Central. 
"Santiflcazione delle anime mediante la preghlera 

e la penltenza, e lncrollablle fedeltà a Cristo e alia 
Chlesa. - Azlone per la pace e tutela dei Luoghl 
Santi. - Difesa della Chlesa contro l rlnnovatl at
tacchl dei suol nemlcl, ~ lmpetrazlone della vera fede 
per gil errantl, gl'lnfedell e l senza-Dlo. - At
tuazione della glustlzla soclale e opere dl asslstenza 
a favore degll umlll e dei blsognosl". (Autógrafo 
do S. Padre Pio XII). 

O venerável autógrafo do Supremo Pastor, no qual são delineadas, 
em expressões límpidas e eloquentes, as intenções preclpuas que os fiéis 
de todo o mundo devem impor-se no curso do próximo Ano Santo, for
mou a substância ~ a guia das primeiras reuniões do Comité Central. 

O seu conteúdo é explícito e imperativo. Cada um é convidado a 
revigorar a própria vida espiritual e a vassalagem a Cristo e à sua 
Igreja; o pensamento instintivo de cada católico se volverá de modo 
particular para os Lugares Santos; cada um retemperará energias e pro
pósitos para enfrentar os ataques dos inimigos da Igreja e multiplicará 
o próprio apostolado para a conversão dos que vivem no erro e dos 
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negadores; enfim, a realização da justiça social, juntamente com per
manentes obras de assistência, constituirá como que a nova luz da nossa 
atormentada e convulsa época. 

Seguro e eficaz intérprete de todos os sentimentos da grande familia 
católica, o Presidente efetivo do Comité, S. E. Mons. Valério Valeri, 
Arcebispo Titular de Éfeso, inaugurando os trabalhos, elevou por isto, 
-como primeiro ato, um pensamento de reconhecimento ao Sumo Pontífice. 

"E' a ele, sem dúvida - disse - que antes de tudo se deve dirigir 
todo o nosso pensamento e a nossa devota e humilde homenagem. Isto 
deve dizer-Lhe dos sentimentos da nossa mais viva e sincera gratidão 
por se haver dignado chamar-nos a fazer parte do Comité Central para 
o Grande Jubileu de 1950. Ao mesmo tempo deve assegurar a S. San
tidade que, cônscio da elevada honra que nos fez e da responsabilidade 
.que nos incumbe, poremos à Sua disposição todas as forças que o Se
nhor nos deu, para que o Ano Santo tenha, sob a Sua guia infalível 
-e sob a Sua direção, um êxito segundo os Seus augustos desejos e as
sinale uma página luminosa na história do Seu glorioso Pontificado. 

Certamente - prosseguiu o Presidente - não nos esquivamos à im
portância excepcional do acontecimento que será celebrado. Se, de fato, 
em todas as épocas, o abrir-se, em forma extraordinária, fontes da 
graça e dos dons celestes é coisa que toca intimamente à vida dos in
divíduos e da sociedade, parece que no duro momento que atravessamos 
esse fato assuma uma significação e um alcance ainda maiores. Sem 
-dúvida, o Jubileu teve sempre por mira um salutar despertar da fé e 
uma ascensão das almas a mais elevados graus de piedade e de santi
dade e implicitamente a restauração cristã da própria sociedade. Mas 
é inútil procurar na história se, depois que a Boa Nova penetrou no 
mundo inteiro, houve jamais um período em que o precioso patrimônio 
das crenças religiosas e morais se tenha visto tão grandemente amea
.çado ou posto em decadência. 

Em que época, também, como em nossos dias, o mundo esteve tão 
-dividido por tantos ódios e tantas rivalidades? 

O Jubileu, portanto, convidando os homens a reentrar em si mesmos, 
.a meditar sobre os valores eternos da vida, a considerar quanto são 
fugazes as coisas terrenas, poderá despertar poderosos anelos de re
forma individual e social. Na Cidade Eterna, os peregrinos vindos de 
todo o mundo, fundindo suas preces e suas esperanças, colherão uma 
prova sensível desta fraternidade universal que une todos os filhos da 
Igreja em Jesus Cristo Redentor e os torna todos iguais e participantes 
-dos mesmos favores ante o Pai que está nos Céus. 

Deve-se observar, por outro lado, que hoje, mais talvez que no pas
-sado, exatamente porque os povos estão mais profundamente divididos, 
sente-se viva e urgente a necessidade de procurar formas mais universais 
-de convivência social. Demonstram-no claramente os vários organismos in
ternacionais que foram ou estão sendo criados, não menos que os Con
gressos já realizados para unificar algumas partes do mundo. Aspiração 
·sublime, que poderá encontrar a sua Carta Magna no Evangelho. 

No entanto, o Ano Santo não pode ser apénas uma prefiguração e 
uma esperança. Ele demonstrará de todas as formas quanto é benéfica, 
pacificadora e civilizadora a obra da Igreja, Mãe amorosa de todos, sem 
distinção de origens, de cores ou de raças. 

Por estes mesmos motivos, no entanto, o Comité Central deverá vi
_giar atentamente por que todas as manifestações que se fizerem nesta 



Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 8, fase. 4, Dezembro 1948 897 

solene ocorrência, a começar pelas peregrinações, tenham um acentuado 
cunho de espiritualidade e se mantenham numa atmosfera em tudo so
brenatural". 

Depois dessas premissas, o Exmo. Presidente prosseguiu na sua ex
posição programática; e desta podemos trazer alguns interessantes por
menores. 

Como é sabido, o Jubileu de 1925 teve uma característica todo es
pecial na Exposição Missionária, que constituiu como que uma conse
quência natural das festas centenárias da S. Congregação de Propaganda, 
realizadas em 1922, juntamente com o Congresso Eucarístico Internacional. 

Também no próximo Jubileu todas as manifestações poderão desen
volver-se em torno de um fato ou de uma ideia central, que de certo 
modo o resuma ou oriente. 

Pode-se prever, não obstante, que durante o Ano Santo não faltarão 
frequentes e solenes cerimônias aptas a alimentar e aumentar a piedade 
das numerosas e devotas multidões de fiéis. Para não falar senão das 
Beatificações e Canonizações, estas, a julgar por quanto já está deci
dido pela Suprema Autoridade e pelos trabalhos que serão concluídos 
durante este ano e meio que ainda nos separa da abertura da Porta 
Santa, virão engastar-se como gemas preciosas e resplendentes no de
senvolvimento de outras solenidades litúrgicas. 

De resto, não é deveras para temer que hajam diminuído os motivos 
que sempre atraíram a Roma os fiéis de todas as nações, e que a 
tornaram uma cidade única no mundo. Os túmulos dos Apóstolos Pedro 
e Paulo lá estão sempre, os mesmos magníficos troféus que Caio apon
tava no século segundo, circundados por uma aura de devota e profunda 
veneração que invade até as almas menos propensas às coisas da Re
ligião. A propósito, pois, da Basílica de S. Pedro, o interesse suscitado 
pela sua mesma grandiosa construção e pelos inumeráveis monumentos e 
recordações históricas que contém, será acrescido desde que, no início 
do Ano Santo, se verá aberta aos fiéis a imensa cripta subterrânea que 
foi restaurada nestes últimos anos e à qual o Sumo Pontífice já fez 
ampla alusão na memorável Rádiomensagem sobre o 259 aniversário de 
Sua Consagração Episcopal. E' supérfluo encarecer o grande valor his
tórico, arqueológico e apologético dessa obra, em torno da qual, com 
ardor juvenil e inteligência, coadjuvado por técnicos de grande expe
riência e por escolhidos mestres, se tem esforçado e ainda se esforça por 
que sejam postos à luz tesouros de arte e vestígios da mais alta an
tiguidade o Vice-Presidente do Comité, S. E. Monsenhor Ludovico Kaas. 

Na Basílica de S. João também se executaram nos anos· passados 
análogos trabalhos, os quais, se não têm a importância dos realizados 
em S. Pedro, são todavia interessantíssimos. Anuncia-se, por outro lado, 
que a Arquibasílica "Caput Ecclesiarum Mundi", também ela, está sendo 
renovada, graças à vigilante operosidade do Emo. Cardeal Vigário, Pre
sidente de Honra do Comité, à inteligente e ativa habilidade de S. Excia. 
Mons. Di Jorio e à generosidade do S. Padre e de alguns insignes ben
feitores. 

Por isto os peregrinos do Ano Jubilar encontrarão as Basflicas de 
Roma resplandecentes na sua veneranda vetustez e como que de braços 
abertos para os acolher sob suas ampllssimas cúpolas e lhes inspirar 
pensamentos de paz e não de aflição. 

As outras inumeráveis igrejas que formam a coroa às Basílicas maio
res, as Catacumbas e os antigos monumentos da Religião Cristã, tão 
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sugestivos no seu encanto, formarão também para os peregrinos um 
objetivo que lhes proporcionará as mais puras satisfações espirituais. 

O Comité, naturalmente, já neste remoto início da futura grande ati
vidade, estudou o complexo, deveras ingente, dos obstáculos e das difi
culdades de toda ordem, decorrentes sobretudo das consequências do con
flito mundial e em dependência das ainda não normalizadas comunicações 
internacionais, escassez de alojamentos, o problema dos víveres, a de
pressão econômica geral. Mas a sua divisa é a frase de S. Catarina de 
Sena: "Quer, quer e quer fortlssimamente", e por isso, Deo juvante, 
o árduo caminho será percorrido. 

Em atenção, entretanto, a que já foram constituídos os vários Co
mités Nacionais, o Comité Central já providenciou a criação de algumas 
Comissões dependentes, às quais incumba um trabalho prático e apro
priado. 

A primeira dessas Comissões competirá a assistência espiritual. Ela 
cuidará da adequada divulgação da ideia religiosa dominante no Ano 
Santo - segundo as já referidas primeiras indicações do Santo Padre 
- mediante a divina palavra, estampas, funções sacras com caráter pro
piciatório, as publicações de caráter histórico, e favorecendo também, 
com recomendações e indicações, as de origem privada. 

Desta Comissão, que é presidida por Mons. Alfredo Ottaviani, As
sessor do Santo Ofício, fazem parte ilustres teólogos do Dicastério Ro
mano e das Universidades Pontifícias. Ela cuidará ainda da assistência 
espiritual aos peregrinos que afluirão a Roma e do ambiente moral 
adaptado às celebrações. 

Uma segunda Comissão, a de música sacra, providenciará para in
crementar a oportuna preparação do canto litúrgico, especialmente nas 
manifestações em massa. Promoverá também concertos de música clássica 
religiosa. E' seu Presidente Mons. Igino Angles Pamies, Presidente do 
Pontifício Instituto de Música Sacra. 

Prevê-se que, por ocasião do Ano de particulares graças, serão nu
merosos os Congressos do Clero e do laicato católico, e variados os 
convênios de cultura. Para promovê-los, coordená-los e encorajá-los pro
videnciará a terceira Comissão, denominada exatamente dos Congressos 
e que terá como seu Presidente · a Mons. Francisco Roberti, Secretário 
da Sagrada Congregação do Concílio, e o advogado Vitorino Veronese, 
Presidente Geral da Ação Católica Italiana. 

A quarta Comissão, para as Exposições, a qual, como é evidente, 
terá algumas Sub-Comissões, será presidida por Mons. Celso Costan
tini, Secretário da Sagrada Congregação de Propaganda, e já tem em 
estudos um projeto de uma ampla Exposição Missionária. 

Outras Comissões serão a seguir constituídas. De uma delas de
penderá a atividade assistencial da parte da Santa Sé; de outra, a arte 
sacra do último meio século, a imprensa católica no mundo, a artesa
nia, etc. 

Como se observa, o panorama delineia-se grandioso, correspondente 
à sublime ideia e animadora realidade. 

Reconduzir a Cristo, à sua Lei, ao seu amor milhões de almas: eis 
a meta infalível que, qual benfazeja chama, derreterá o gelo do mundo, 
por meio do convite do Sucessor de Pedro, ao qual todo poder foi dado. 

Mui diversamente que as iniciativas meramente humanas, esta, em 
que se impetram as misericórdias divinas, procura reunir, um a um, os 
redimidos por Cristo, para deles fazer apóstolos vigilantes e preparados 
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para que o seu Bendito Reino se firme e difunda na realização do pro
grama evangélico da paz e da bondade. - (Osservatore Romano, 28-7-48). 

c. L. 

Um Pároco Modelo: Padre Frederico Albert. 
Como um atraente comentário à Carta que o S. Padre enviou re

centemente ao Emo. Sr. Cardeal Patriarca de Veneza, como Presidente 
da Comissão Episcopal para a Alta Direção da Ação Católica Italiana, 
a respeito da próxima Semana do Clero, a S. Congregação dos Ritos 
faz publicar na imprensa que ao maravilhoso firmamento dos Sacerdotes 
santos está para ascender, em plena luminosidade, a figura austera, ao 
mesmo tempo que amável, de um pároco moderno altamente exemplar. 
Na Reunião, chamada Preparatória, da referida S. Congregação, que 
teve lugar no dia 21 de Julho no Palácio do Vaticano, os Em. Cardeais 
e Revmos. Prelados e Consultores emitiram seus votos acerca das vir
tudes do Servo de Deus, Padre Frederico Albert, que, falecido tràgica
mente em 1876, deixou traços luminosos de orador zeloso e eficacíssi
mo e de maravilhoso Pastor de almas, nos 25 anos de ministério paroquial 
em Lanzo, Turim. 

Foi sob a orientação de S. João Bosco que ele quis, por assim dizer, 
iniciar a sua pregação. No ministério da palavra, para o qual estava 
amplamente dotado - "atraente, fascinante e ao mesmo tempo simples 
e persuasivo" (assim o afirma o Bispo salesiano Mons. Costamagna) -
o P. Albert abordou todos os terrenos: retiros aos Colégios, Comuni
dades, Sacerdotes - menos frequentemente, porém, nos Seminários, pelo 
seu temor de não· estar em condições de pronunciar-se sobre vocações 
- e sobretudo nas Missões ao povo. Nestas, frequentemente se asso
ciava a Sacerdotes que hoje fazem a glória do Clero turinense, como 
S. José Cafasso, P. Clemente Marchisio, pároco de Rivalba, fundador 
das Filhas de S. José e do qual já está adiantada a causa de bea
tificação. 

Ainda jovem Padre, nomeado Capelão Palatino (ainda Clérigo, talvez 
em atenção à sua ilustre família, já estava adido à Real Capela), foi em 
1852 encarregado da pregação quaresmal no castelo de Moncalieri. A 
sua franqueza sacerdotal mereceu o leal agrado de Vitório Emanuel li. 
Enquanto a Corte empalidecia diante do arrojo do jovem capelão, quando 
o P. Albert, nomeado pouco depois Vigário de Lanzo, se apresentou ao 
Soberano para a despedida, este, contristado por vê-lo afastar-se e como 
que respondendo àqueles que o acusavam de excessiva franqueza, aper
tando-lhe cordialmente a mão, pôde dizer-lhe: "Ao menos sempre me 
disse a verdade sem respeito humano, fez sempre o seu dever; reze 
por mim!" 

Era também, então, confessor das piedosíssimas rainhas Maria Te
resa e Maria Adelaide, cuja memória ainda hoje merece bênçãos, e que 
o auxiliaram depois nas suas benéficas iniciativas paroquiais. 

A figura do P. Albert sobressai especialmente como Pároco. Foi pri
meiro, por dois anos, Delegado Arquiepiscopal na Paróquia de S. Car
los, em Turim, depois, por quase 25 anos, de 18 de Abril de 1852 até 
à sua morte, Vigário paroquial e forâneo de Lanzo, e ai, sob o im
pulso do seu zelo, sapiente, inesgotável, multiforme, pôde-se ver quanto. 
possa ser realizado por um simples Sacerdote, com a ajuda da oração, 
e como foi possível tornar-se a igreja paroquial o centro da harmonia 
humana, da adoração eucarística, da vida sacramental, da verdadeira 
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formação cristã; o sagrado, lugar de aprazíveis encontros em festiva ale
gria, depois do trabalho; a casa do pároco sempre aberta à caridade, ao 
conselho, à larga e generosa amizade em nome do Senhor. Assim, na 
pré-citada carta para a Semana do Clero, é considerada a paróquia do 
P. Albert, da qual se dizia que parecia outro país. 

"Bonus Pastor vitam dat pro ovibus suis", foi a legenda que ele 
fez inscrever em grossos caracteres, que ainda hoje se pode ler, num 
dos lados de entrada de sua casa; e a sua vida, assim consagrada, 
perdura ainda, especialmente nas suas Obras. A frente delas a Con
gregação das Vicentinas de Maria Imaculada, mais tarde chamadas Al
bertfnas, que, além da Casa-Mãe de Lanzo, conta hoje com numerosas 
filiais em diversas Dioceses (Turim, Casale, Biella, lvrea, Acqui, Torto
na, Milão, Gênova). Fundou-a, quase constrangido, para prover de um 
modo estável ao Hospício para órfãs e ao Educandário para Jovens já 
por ele iniciados, respectivamente, em 1859 e 1866, movido principalmen
te pelos conselhos do primeiro sucessor de S. José Benedito Cottolengo, 
o P. Anglésio, e pela aprovação do Arcebispo, Mons. Gastaldi. Dava 
assim começo à Congregação, hoje tão florescente, aos 14 de Outubro 
de 1869, com a vestição das primeiras cinco Irmãs, cuja Superiora, Ma
dalena Bussi, de Staffarda, perto de Saluzzo, dotada de energia e ope
rosidade extraordinárias, muito contribuiu para o progresso das obras 
fundadas pelo P. Albert. Antes, porém, que nas jovens, pensava o Vi
gário nas criancinhas e quis que em Lanzo se estabelecesse o Instituto 
do seu amigo D. Bosco. Obteve da Municipalidade o antigo convento dos 
Capuchinhos, que, suprimido no principio do século pelo governo fran
cês, tornara-se depois Colégio interno que, sob diversas direções, depois 
.de haver florescido durante algum tempo, fora decaindo até ser fechado 
(v. Memórias, de Lemoyne, vol. VIII, cap. 69). Graças às suas insistências 

,e generosidade, foi assim aberto o primeiro estabelecimento salesiano fora 
,de Turim, o Colégio de Lanzo, do qual o salesiano P. Monateri, es
crevendo a monografia, diz: "Os benfeitores da primeira hora foram: 
o Vigário Albert, depois o Vigário Albert e sempre o Vigário Albert". 

Mas a aspiração do P. Albert não se contentou com isto, sobretudo 
pela preocupação que sempre o afligia de aliviar a praga da deso
cupação e para afastar sobretudo os jovens do ócio, o que o levava a 
empreender obras até com prejuízos, preferindo exercer a caridade dan
do trabalho, e chegando até a ensinar um jovem a fazer sapatos, para 
que não permanecesse ocioso na diuturna vigília a uma mãe enferma. 
Quis, assim, em 1871, dar início a uma pequena Colônia agrícola para 
os jovens abandonados do campo. Recebeu de mão benfeitora uma ca
sinha com terreno anexo, nas proximidades da Paróquia; obteve permis
são para fazer uma profícua loteria, que foi extraída na própria sala 
da Municipalidade; executou trabalhos de adaptação; ergueu aí uma 
Capela que servisse de Oratório festivo; já havia aceitado os jovens sob 
a direção de um bem escolhido Assistente técnico, vindo da vizinha 
Courgné; tudo parecia bem preparado para a inauguração da Capela, 
fixada para 15 de Outubro de 1876, quando sobreveio a catástrofe. 

Para ultimar o embelezamento da dita Capela, o Servo de Deus, 
na manhã de 28 de Setembro de 1876, subiu a um andaime sobre o 
altar e, quando dava a mão ao jovem Naretto, para ajudá-lo a subir 
à tábua, escorregou e caiu sobre o pavimento, de uma altura de 7 me
tros, sofrendo fratura do crânio e de duas costelas, com a perda ime
·diata dos sentidos. O primeiro a acorrer foi o seu confessor, o velho D. 
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Foeri, que lhe administrou a Extrema-Unção, e depois, acompanhado do 
salesiano D. Lemoyne, o próprio D. Bosco, que à triste notícia interrom
pera a pregação de Exercícios no vizinho Colégio. 

O Servo de Deus sobreviveu ainda dois dias em contínuos gemidos, 
porém sem dar o menor sinal de irritação ou de impaciência. Apenas 
duas vezes abriu os olhos para dirigir aos circunstantes dois dulcíssimos 
sorrisos, e no sábado, 30 de Setembro de 1876, cerrou os olhos, en
quanto não só em Lanzo, mas em toda a região, se erguiam preces pela 
sua cura. Sobre a sua tumba, conforme seu testamento, lê-se: "Orai! ... 
Orai! ... " 

Nascido em Turim, a 16 de Outubro de 1820, de distinta família 
militar, seu pai, o Cav. Luís, oriundo da Savóia, era general de Estado
Maior e possuía um caráter duro e ríspido; a mãe, Lúcia Riccio de 
Giaveno, foi de uma doçura angélica. Tudo indicava que o jovem Fre
derico devesse preparar-se para a carreira das armas, e tudo de fato 
estava disposto para o seu ingresso na Academia Militar. Mas, orando 
no altar do B. Sebastião Valfré, na igreja de S. Filipe em Turim, como 
se descobrirá depois no seu panegírico de Beato, na mesma igreja, sen
tiu o doce chamado para a milícia do Senhor e nela entrou com es
pírito de completa doação, e trabalhou "como bom soldado de Cristo"; 
"belo - dizia ele - é morrer sobre o campo de batalha!" E morreu 
exatamente aí na plenitude das forças, e mesmo do sepulcro nos quer 
mostrar quais as armas em que confiava. - (Osservatore Romano, 21-7-48). 

G. R. 

O 1848 Católico, e Monsenhor Affre, o Arcebispo das Barricadas. 
Em Paris realizaram-se solenes exéquias em sufrágio e recordação 

de Mons. Dionísio Augusto Affre, Arcebispo da capital, caído nas bar
ricadas a 25 de Junho de 1848. A história o designou como o "Arce
bispo das barricadas"; contemplada, porém, melhor à distância, sobre o 
fundo turvo da guerra civil, sua imaculada figura avulta como a de 
um mártir, o "Mártir das barricadas". E é belo e justo que assim 
seja. No ano da loucura coletiva, como foi dito, uma loucura que agita 
luzes e sombras, que suscita entusiasmos santos e rancores diabólicos, 
que entoa inesquecíveis hinos à Religião e à Liberdade e, ao mesmo 
tempo, gargalhadas de subversão e de anarquia; no 1848, em suma, 
entre os heróis, as vítimas, os verdugos, desejava-se um Mártir: e este 
foi o Arcebispo de Paris. 

Uma repetição sugestiva do drama de Paris realizou-se em Roma, 
cinco meses depois, com o assassínio de Peregrino Rossi, que selou com 
o seu sangue a primeira fase do Ressurgimento. Rossi era um político, 
um combatente e foi abatido por uma conjura política. Não podemos 
condescender com o mau vezo de ver mártires em cada um que morra 
de morte violenta; mas temos presentes as palavras que Pio IX fez 
insculpir sobre o túmulo de seu ministro: "Causam optimam mihi tuen
dam assumpsi. Miserebitur Deus". Um nimbo de heroísmo civil e cristão 
ilumina a fronte larga daquele que foi abatido, por um vil sicário, no 
Palácio da Chancelaria. O 1848 assinalou em todas as capitais europeias 
páginas de exaltação e de sangue, mas sobretudo em Romà e Paris se 
apresenta na sua forma mais trágica: Affre e Rossi são os dois re
presentantes da Igreja - em grau e em caracteres diversos, compreen-
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da-se - que dão o seu sangue, e não o alheio, na hora em que o 
sacrifício, no misterioso desígnio da Providência, apela para os eleitos. 

Ainda agora, produz a Igreja soldados valorosos, poetas ardentes, 
condutores e mestres insignes, políticos e polemistas generosos e inteli
gentes. Não produz nem assassinos nem carrascos. No alto, sobre as 
barricadas, eleva-se, abençoador, Monsenhor Affre: é o Mártir da paz 
civil. 

A revolução de Fevereiro parecia, nos primeiros dias, destinada a 
uma normalização. A abdicação de Luís Filipe parecia haver encerrado 
felizmente o breve entre-ato das barricadas, que havia produzido vinte 
e três mortos na véspera. Tudo fazia prever que a proclamação da re
pública apressasse uma pacificação duradoura. Tanto mais confortador 
era o fato de que, diversamente da revolução de 30, não se assinalaram 
manifestações contra a Igreja e o clero. Muito pelo contrário. Também 
em Paris o 1848 foi, no início, palpitante de inspirações cristãs. Quando 
a turba invadiu o Palácio real, descobriu-se diante da Capela. Um dos 
insurrectos chegou a dizer: "Não se pode tolerar a presença de Cristo 
na casa de um traidor!" Ràpidamente foram retirados do altar o Cru
cifixo e os vasos sagrados e organizada uma procissão para levá-los 
à igreja de S. Roque. Ao longo do percurso, os insurrectos intimavam: 
"Cidadãos, de joelhos! Saudai o Cristo!" Na igreja, um Padre tomou 
o Crucifixo e abençoou a multidão, que mais de uma vez havia gritado: 
"Viva Cristo! Viva a Liberdade! Viva Pio IX!" 

Já, em plena insurreição, os insurrectos haviam ido buscar Sacerdo
tes que ministrassem os Sacramentos aos moribundos, mesmo nas bar
ricadas. No "Hôtel-Dieu", em Beaujon, na Caridade, Mons. Affre visita 
os feridos, que suplicam bênçãos e a Missa. "Em toda parte - disse 
a crônica dos jornais - o venerando Prelado é acolhido por testemu
nhos de gratidão e de veneração". 

A 27 de Fevereiro, em Notre-Dame, o P. Lacordaire, pregando a 
quaresma, saúda o Arcebispo, que preside o ato: "Monsenhor, a Igreja 
e a Pátria Vos agradecem pelo exemplo que Vós nos haveis dado nes
tes dias de grande e memorável perturbação. Chamastes-nos, no dia ime
diato ao de uma revolução em que tudo parecia extinto. Viemos. E eis
nos aqui, serenamente, sob estas arcadas seculares, a ouvir dele que 
nada há a temer pela Religião e pela França. Uma e outra seguem 
seu caminho sob a mão de Deus que as protege, e rendem graças a Vós, 
porque haveis crido em sua indissolúvel aliança e haveis sabido distin
guir as coisas que passam daqueles que permanecem e antes se con
solidam com a mesma mobilidade dos acontecimentos". 

Um mês depois, quando já o Núncio Apostólico, Mons. Fornari, ha
via enviado a Roma um amplo relatório, Pio IX escrevia a Montalembert: 
"Acontecimentos consideráveis e imprevistos mudaram a face da França. 
Nós, na humildade do Nosso coração, agradecemos piamente ao Senhor 
que nesta grande transformação nenhuma injúria tenha sido feita à 
Religião e aos seus ministros". 

Lacordaire, com a sua branca vestimenta de dominicano, havia in
gressado na sala da Constituinte - à qual fora eleito - e a multidão 
o havia conduzido em triunfo. A Assembleia pusera-se ao trabalho e 
os homens das mais opostas tendências, dos liberais conservadores aos 
coletivistas, pareciam animados da mais profunda vontade de colabora
ção leal. A 4 de Maio proclama-se a República: "espetáculo soberbo" 
- escreve o mais vigoroso polemista católico, Veuillot. Lacordaire é 
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ainda aclamado, mas, catorze dias depois, demite-se de deputado. Tam
bém Montalembert se afasta. Que terá acontecido? E' da facção socia
lista uma vontade de predomínio que se torna evidente e premeditada? 
Certo é que a 15 de Maio, enquanto se dissipam os ociosos, são as 
milícias vermelhas que invadem o Palácio Bourbon. A ordem pública 
é perturbada por agitações que são juntamente sociais e políticas: na 
realidade, o regime não pode, em poucas semanas, resolver os formidá
veis problemas que assoberbam a nação. Um decreto de 19 de Junho 
determina que 50.000 operários sejam transferidos para as províncias 
e os mais jovens engajados no Exército; a 23 eclode a insurreição e 
os rebeldes se apoderam da montanha de S. Genoveva; o Arcebispo é 
bloqueado na zona disputada um dia e meio e só na tarde de 24 con
segue retornar a casa. Passa a noite em oração. No domingo, 25, recebe 
o irmão, deputado, e dois sobrinhos; saudando-os, depois, os abraça e 
abençoa. Devemos pensar que ele já houvesse firmado seu propósito. As 
três, recebe uma carta de Ozanam, que o exorta, com trepidante reve
rência, a intervir entre os contendores. Dois grandes corações se en
contram. Affre vai sozinho · ao general Cavaignac, comandante da praça, 
e lhe pede um saJvo-conduto para poder se aproximar dos insurrectos. 
Observam-lhe que muitos parlamentários haviam sido massacrados: "A 
minha vida vale pouco - responde o Arcebispo - eu irei". 

Estava aberto o caminho do martírio. Affre parte a passo firme. Dois 
Vigários e seu fidelíssimo camareiro o acompanham. Este último era 
Ozanam. Deixemos que esta página gloriosa seja narrada pelo Cardeal 
Suhard, que, em esplêndida Carta Pastoral, evocou o heroísmo de seu 
grande antecessor. 

"Através das estradas, - escreve ele - a multidão, que adivinhou 
suas intenções, b aclama e se ajoelha; ele chega à Bastilha, que era 
então o centro de batalha. Soa o toque de cessar fogo. A fuzilaria se 
interrompe. Monsenhor Affre avança. Atravessa a praça, ultrapassa as 
primeiras barricadas, que fechavam o subúrbio Santo Antônio: os in
surrectos o acolhem respeitosamente. Ele rodeia aquela barricada e atinge 
a segunda: os defensores, desconfiados, ouvem-no de má vontade, sem 
contudo lhe fazer qualquer ameaça. Mas de súbito, ressoa duma janela 
um tiro de arma de fogo e uma bala o atinge na coluna vertebral. Os 
insurrectos lançam-se chorando para socorrê-lo e velam-no toda a noite. 
Querem vingá-lo, mas ele suplica que desistam desse intento. 

"Durante sua agonia, que se prolongou por todo o dia seguinte, 
Mons. Affre não cessou de rezar em meio aos seus sofrimentos: "Meu 
Deus, morro contente se o meu sacrifício puser fim à guerra civil. Meu 
Deus, fazei cessar a minha vida, para que cesse a efusão de sangue. 
Que o meu seja o último derramado!" Depois deste testamento, ele se 
extingue, ao amanhecer o 27 de Junho, mártir da paz, testemunho da 
caridade". 

Quando Pio IX recebeu a notícia de semelhante epílogo, declarou 
"que este ato admirável de caridade cristã não seria mais esquecido 
nos séculos futuros". - (Osservatore Romano, 30-7-48). 

P. A. Romano. 
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Beato Urbano II, "Defensor do Direito Contra os Maiores 
Déspotas da Europa". 

Digno sucessor de S. Gregório VII e não menos digno precursor 
de Inocêncio 111, o atlético Beato Urbano II, entre mil dificuldades, in
cansàvelmente procurou realizar os três pontos principais do seu pro
grama: a reforma do clero, a abolição das investiduras e a cruzada aos 
Lugares Santos, cruzada que foi a primeira da longa série e que dele 
recebeu o nome, ao lado do de Pedro Eremita. A libertação de Je
rusalém coroou o seu sonho e as suas ingentes fadigas físicas e morais, 
conquanto a notícia da histórica conquista, chegada quinze dias apenas 
antes de sua morte, não chegasse a tempo de lhe amenizar a agonia. 

Nos dois outros pontos do seu programa, o grande Pontífice não foi 
tão afortunado, mas preparou-lhes a solução, pela natureza dos proble
mas propostos já tão difícil e ainda tornada mais dificultosa pela luta 
que o Beato Urbano li teve de sustentar contra os três maiores sobe
ranos da Europa, em defesa do dogma e da moral cristã. 

Estava então ainda em cena, e aí devia permanecer mais algum 
tempo, como protagonista, pode-se dizer, da política europeia, o im
perador Henrique IV, contra o qual Urbano II teve de renovar a ex
comunhão lançada por S. Gregório Vil, além do mais porque continuava, 
junto com outros, a aprovar o anti-papa Guiberto, Arcebispo de Ra
venna. Uma outra razão de forte divergência entre o Papa e o ex
comungado imperador era o apoio que Urbano li emprestava àquele 
interessante movimento espiritual surgido na Alemanha entre o laicato, 
que cada vez mais se filiava àqueles célebres mosteiros que preparavam 
a instituição canônica da Ordem Terceira, realizada um século depois; 
viam-se povoações inteiras colocar-se sob a depeJ1dência das instituições 
monásticas, intensificando-se assim o espírito e a vida religiosa entre 
as populações. 

Que tudo isto fosse um argueiro nos olhos de Henrique IV compreen
de-se fàcilmente, porque sabia perfeitamente que os mosteiros eram ci
dadelas papais, decididamente contrárias ao cismático Guiberto e ao 
excomungado imperador. Este não demorou em atirar-se sobre a Itália 
e chegar a Roma, onde estabeleceu no trono pontifício o seu anti-papa, 
enquanto Urbano li teve de deixar precipitadamente a sua Sede. Mas 
de um golpe muda-se o vento da fortuna; o imperador vê-se circundado 
por uma vasta liga de inimigos, encorajados pela rebelião de seu filho 
Conrado, pelo Arcebispo de Milão coroado em Monza como rei da 
Itália; também a imperatriz Praxedis, sua segunda esposa, evadida da 
prisão de Verona, se manifesta contra ele, que se vê compelido quase 
ao desespero. O Papa pôde reentrar em sua Roma, decidido contudo a 
não empregar represálias contra seus inimigos, os quais - fato mere
cedor de pasmo - disso se prevaleceram para lhe mover nova guerra, 
terminada alguns meses depois, com o derramamento de alguns sacos 
de dinheiro vindo de França. 

Permanecia sempre aberto o grave dissídio com Henrique IV, mas 
isto não obstou a que o enérgico Urbano se dedicasse a muitas outras 
questões importantes, entre as quais figurava também a de Filipe I, rei 
da França, também ele decididamente contrário à reforma eclesiástica, 
pois considerava a simonia assaz vantajosa para o seu reino; por outro 
lado, tinha uma vida escandalosa, repudiando sua virtuosa esposa Berta 
da Holanda, para unir-se à ambiciosa Bertrada, fugida também a seu 
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marido, que não era por certo, ele igualmente, nenhum modelo de vida 
conjugal. Tornando-se inútil o protesto do Episcopado e do Clero fran
cês, não tardou muito a que interviesse o próprio Papa Urbano; en
viou cartas e Legados ao rei, concitando-o a pôr fim ao escândalo e 
não o obrigar a aplicar as sanções canônicas: Filipe não quis atender 
a ponderações, e encontrou um Bispo que abençoou, se assim se pode 
dizer, as suas pretensas núpcias, encarcerando depois o célebre canonista 
Yves, Bispo de Chartres, que se não quis curvar a seus caprichos. O 
Papa ordenou então ao Arcebispo de Reims de obter ao menos a li
bertação de Yves, recorrendo, em caso contrário, à excomunhão contra 
o rei e à interdição de seus castelos e possessões. Filipe tentou então 
resguardar-se por meio de um conciliábulo de três Arcebispos e oito 
Bispos, por ele convocados a Reims e previamente cumulados de fa
vores. Ignoram-se exatamente quais as decisões desses pobres infulados, 
cuja clemência ultrapassou por certo os limites do direito; mas um mês 
depois um verdadeiro Concilio de trinta e dois Bispos franceses, sob a 
presidência do Arcebispo de Lyon, nomeado por essa triste circunstância 
Legado Pontifício, reunia-se em Autun e fulminava a excomunhão contra 
o rei adúltero. 

Os efeitos desta censura, quando era, como neste caso, solene, em 
matéria grave e sem restrições, eram então espantosos; despojado o cul
pado de todas as honras, ficavam os súditos isentos da obrigação de 
obediência e de fidelidade. Onde passasse o rei excomungado, cessava 
imediatamente o culto público, emudeciam os sinos, por toda parte um 
silêncio sepulcral. Um historiador, Guilherme de Malmesbury, refere que 
uma tarde, saindo Filipe e Bertrada de uma cidade, os sinos recomeça
ram a tocar, pelo que o rei, voltando-se para sua companheira, disse
lhe: "Observa como esta gente nos põe na rua!" Durante quinze anos 
Filipe não ousou usar as insígnias reais nem participar como soberano 
em nenhuma celebração; conseguiu, contudo, um capelão, que celebrasse 
a S. Missa na sua residência, sem qualquer solenidade. 

O próprio Pontifice teve dele compaixão e tentou novamente converter 
o transviado soberano; mas este e a sua Bertrada obstinaram-se na 
culpa, mesmo depois das repetidas condenações dos Concílios de Placença, 
Clermont e Tours; só dez anos depois deles, morto já Urbano, subme
teram-se às leis da Igreja, reinando então Pascoal II, no ano de 1104. 

Outro poderoso soberano, contra o qual houve de lutar não pouco 
o Beato Urbano II, foi Guilherme II, o Ruivo, rei da Inglaterra e filho 
de Guilherme, o Conquistador, de estirpe normanda. Tergiversando en
tre o legítimo Pontífice e o anti-papa Guiberto, favoreceu também a 
simonia, usurpando os direitos da Igreja na nomeação de Bispos, Abades 
e outros dignitários e até nas propriedades eclesiásticas e na adminis
tração de benefícios canônicos. Com a aquiescência de não poucos Bis
pos, favoritos seus, estava já para consumar o cisma da Igreja de Roma, 
quando se levantou contra ele Anselmo de Aosta, o santo e doutíssimo 
Arcebispo de Canterbury, por felicidade apoiado pela nobreza e pelo 
povo, que, mais independente e pouco afeiçoado à dinastia estrangeira, 
ainda recente, não queriam absolutamente separar-se de Roma. Então 
o touro furioso, como o designou o próprio S. Anselmo, refremi-se por 
algum tempo, embora não deixasse de contrariar de todos os modos 
o Venerando Pastor, ameaçando-o afinal de levá-lo à Alta Corte de 
Justiça, como réu de alta-traição, costumada invenção dos déspotas. Ape
sar das ameaças de Guilherme, S. Anselmo viajou em 1098 para Roma, 
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a fim de prestar homenagem ao verdadeiro Papa e informá-lo sotire 
as graves condições da Igreja na Inglaterra; o Beato Urbano acolheu-o 
com grandíssima benevolência e o quis ao seu lado no Concílio de Bari, 
celebrado em Outubro do mesmo ano. O Papa expôs, entre outras coisas, 
aos Padres do Concílio, a conduta do rei inglês contra a sua Pessoa, 
contra o Arcebispo de Canterbury e contra a Igreja em geral. O Con
cílio sentenciou que, havendo o rei Guilherme por três vezes recusado 
as justas propostas do Papa, não restava outro recurso senão o aná
tema. Então S. Anselmo, refletindo sobre as gravíssimas consequências 
que semelhante condenação teria provocado naquelas circunstâncias, su
plicou ao Papa, de joelhos, que não recorresse a essa extrema medida. 

O Beato Urbano acedeu a esse prudente conselho; assim, ponderam 
os historiadores, graças a um Beato Pontífice e a um Santo Arcebispo, 
a Inglaterra por mais quatro séculos ainda permaneceu católica. - (Os
servatore Romano, 29-7-48). 

M. B. 

Mons. Lourenço Perosi; Maestro da "Marciana". 
São notabilíssimos os oratórios do Maestro D. Lourenço Perosi, suas 

composições sinfônicas e missas; mas não são, entretanto, tão conhecidas 
suas obras a favor da reforma da música sacra e suas atitudes nas 
polêmicas que foram encerradas com o "Motu Proprio" de Pio X. Fazer 
um retrospecto dos últimos anos do século XIX no ambiente musical 
é o mesmo que ir ao encontro dessa figura de jovem Padre, que tan
tos sinais deixou de si mesmo desde a sua primeira ida a Veneza. A 
Mons. Tesorieri, Bispo de Imola, que o desejava no seu Seminário, Pe
rosi havia escrito: " ... O meu desejo e os fins de meus estudos serão 
sempre no sentido de poder ter um dia uma capela, organizada a ri
gor; poder fazer cantar nas belas Catedrais, de que não carece a Itália, 
as estupendas criações palestrinianas e fazer ouvir, cantadas com a de
vida arte, as imortais melodias gregorianas. Quisesse Deus que o lu
gar adaptado para isto fosse Imola ... " 

Suas ideias tão elevadas e nobres tiveram, ao contrário, sua reali
zação na "Capela Marciana", a cuja direção foi chamado pelo Cardeal 
Sarto, em substituição do Maestro Tebaldini. Perosi chegou a Veneza 
em Junho de 1894. Tomou imediatamente posse daquela gloriosa ca
pela que, juntamente com a Sixtina, é sem dúvida uma das mais glo
riosas capelas da Europa. O jovem Maestro entrava assim na trilha das 
grandes tradições artísticas, que exaltavam os nomes de \Villaert Rore, 
Zarlino, Gabriele, Monteverdi, Marcello, Lotti, Galuppi. O tempo era tam
bém propício: desenvolvia-se, estava já por encerrar-se um primeiro es
tádio de ardentes discussões sobre a música sacra. Era a luta entre a 
exigência de uma música digna da casa de Deus e as recordações de 
uma época folgazã e irrefletida, que pretendera levar o teatro para a 
igreja. A palavra de Roma fizera-se também ouvir, admoestadora e orien
tadora. E se em muitos lugares os preceitos então emanados da Con
gregação dos Ritos se haviam tornado letra morta, devia-se isto antes 
a uma falta de educação musical do que à má vontade e à incompreen
são do problema. O dissídio será mais tarde sanado, graças sobretudo 
aos trabalhos de Perosi. Hoje, a tanta distância de tempo, é oportuno 
relembrar o "Regulamento para a Música Sacra", promulgado em 6- de 
Julho de 1894; servirá para resumir as discussões e fazer compreender os 
erros mais em voga: erros que Perosi combateu em nome do mesmo 
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Regulamento, pondo em execução na capela os seus princípios essenciais. 
O "regulamento" compunha-se de duas partes: Normas gerais para a 
música a ser usada nas funções eclesiásticas; Instruções para promover 
o estudo da música sacra e afastar os abusos. Eis aqui as ideias fun
damentais: "Toda composição musical, animada do espírito da função 
sacra que acompanha, correspondendo religiosamente ao significado do 
rito e das palavras, move os fiéis à devoção e, portanto, é digna da 
casa de Deus. Tal é o canto gregoriano, que a Igreja conserva como 
verdadeiramente seu e portanto o único que adota nos livros litúrgicos 
por ela aprovados. O canto polifônico, assim também como o canto cro
mático, contanto que providos dos característicos supra-referidos, podem 
convir às funções sacras. No gênero polifônico está reconhecida como 
digníssima da casa de Deus a música de S. P. Palestrina e dos seus 
bons seguidores.. . Na igreja é severamente proibida toda música para 
canto e instrumento que seja de índole profana, especialmente se inspi
rada em motivos, variações, reminiscências teatrais. E' vedado o em
prego do que se chama "fantasia" no órgão, a quem quer que não 
saiba fazê-lo convenientemente, respeitando não só as regras da arte 
musical, como as que condizem com a piedade e o recolhimento dos 
fiéis ... " 

Perosi já se encontrava há um mês em Veneza, quando saiu o 
"Regulamento". Mas somente a 11 de Setembro foi que um jornal pu
blicou oficialmente a notícia da nomeação: "Em substituição ao Maestro 
Tebaldini foi nomeado Mestre da Capela de S. Marcos o professor Pe
rosi. Contraria-nos não haver dado anteriormente esta notícia, por um 
involuntário esquecimento. De qualquer forma, queira o egrégio Maestro 
receber agora as mais sinceras congratulações e os augúrios que me
recem seus belos dotes"; Perosi contava então vinte e dois anos. E' 
claro que os meses estivais não são os mais próprios para fazer bri
lhar a figura de um Mestre de capela. Na ausência de funções especiais, 
Perosi teve tempo de pensar na sua Schola, de escolher as vozes de 
rapazes e ainda encontrou tempo para escrever em homenagem ao amigo 
D. Albertário a "Missa Davídica", que foi executada em Milão em 17 
de Outubro de 1894. Foi considerada esplêndida, conquanto bem pouco 
deixasse entrever o que seria depois a fórmula feliz das Missas Pero
sianas mais admiradas. O trabalho de todo o verão dava frutos copio
sos, e o Abade Amelli, chegado imprevistamente a Veneza a 9 de 
Novembro e tendo ouvido um "Saggio" (ensaio) da Marciana, não he
sitou em tributar grandes elogios ao seu Diretor de 22 anos. Que en
saio terá escutado D. Amelli, que era assim um dos primeiros a dar 
valor ao jovem? Algum dos trechos, certamente, que o Maestro pre
parava para a ocasião da chegada do Cardeal Sarto à sua Diocese, 
depois da concessão do "Exeqúatur". Nesta solenidade Perosi dirigiu 
pela primeira vez a Capela em S. Marcos. Eis o programa executado: 
Perosi: "Ecce Sacerdos", a 6 vozes; Anério: "Te Deum", a 4 vozes; 
Croce: "Voce mea", a 4 vozes; Croce: "Benedicamus", a 4 vozes. 

Na véspera da execução, um jornal católico de Veneza publicou um 
esclarecimento sobre os trechos com um artigo firmado por "I. p." Isto 
não bastou para esconder a figura e a personalidade do autor: Lourenço 
Perosi. Depois de tantos acontecimentos, aquele artigo, que passou des
percebido, tem ainda todo o sabor e o caráter de uma primícia: descobre 
o entusiasmo operoso de Perosi pela música sacra, o espírito sacerdotal 
com que ele travava a sua batalha, delineia as suas ideias claras e 
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essenciais nas polêmlcas a que nos referimos. Não podendo reproduzir 
todo o trecho, damos aqui sua parte final: " ... Croce é italiano, é mais 
puramente veneziano, e quantas vezes nos foi dado ouvir aquelas me
lodias que têm comovido e comovem o coração de tantos fiéis que não 
respiram os ares que Croce respirou? Dura condição da arte na Itália 
e de modo especial da arte sacra! Os povos que vivem além dos Alpes 
dispensam elevadas honras às suas sumidades: Lano, Harsler, Bach, etc., 
e não somente aos seus, mas vão além na ânsia de executar as mais 
belas páginas da nossa música (Palestrina, Gabrieli, Croce); aqui entre 
nós, onde estes grandes tiveram vida e escola, entre nós suas obras es
tarão soterradas sob a poeira secular, se acaso as reencontrarmos, por
que da maior parte teremos de confessar a falta, o desaparecimento 
e a dolorosa necessidade. Não parece crível que onde a arte já esteve 
uma vez tão alta viesse a encontrar tão triste fim. Mas onde está a 
Igreja, aí está perpetuamente a semente do que de mais escolhido tem 
o belo. Se em tempos desfavoráveis sucedia uma tão grande decadência 
na arte sacra, não é isto uma moléstia mortal: a arte retorna à liturgia 
lá donde se afastou e então surgirá gigante, trazendo consigo o tesouro 
que os maiores gênios acumularam desde o princípio da vida da Igreja 
até aos grandes no111es de Palestrina, Gabrieli e tantos outros ... " 

O artigo terminava assim: "A Capela S. Marcos empregará o me
lhor esforço para festejar o amado Pai que vem a seus filhos; e por
que é salutar elevar os olhos ao alto, a Capela acolherá o amado Pastor 
como a Sistina acolhe o Papa (ao menos a Sistina dos melhores tem
pos) e com as vozes elevará louvores de agradecimento. E se a Pro
vidência dispusesse que nesse dia se repetisse o que no passado ocorria 
em Milão, se qualquer transviado, à vista de funções tão comoventes, 
ao ouvir os acentos da Mãe que a si procura atrair todos os seus fi
lhos, haveria de bater nos peitos "in hymnis et canticis commotus acri
ter", a Música Sacra teria então cumprido uma de suas mais belas 
missões ... " 

Não foi o único dos artigos escritos por Perosi na juventude, mas 
é certo que foi um dos mais importantes para definir a fisionomia es
piritual do Mestre, tantas vezes deformada estranhamente por pseudo
críticos. 

Depois daquela execução, que foi classificada de admirável, Perosi 
continuou seu trabalho e apresentou a 8 de Dezembro, para a festa da 
Imaculada, a sua "Missa Patriarchalis", a 4 e 6 vozes. Para a festa de 
Natal escreveu o "Hymnus" a 4 vozes e o "Magnificat", a 6. 

Alguém escreveu nessa época: "Com D. L. Perosi e com Ravanello 
o que não poderá fazer a Capela Marciana? A Música em S. Marcos 
está a caminho de reflorescimento, e até os estrangeiros param para 
escutá-la". 

Naquele longínquo 1894, sob as vistas vigilantes do Cardeal Sarto, 
iniciou-se, com a promessa de largos frutos, a reforma da Música Sa
cra, pela ação de um jovem Maestro de 22 anos: D. Lourenço Perosi. 
- (Osservatore Romano, 11-6-948). 

A r c â n g e I o P a g 1 i a 1 u n g a. 
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ASSUNTOS PASTORAIS 

Adnotationes ad Epistolam Secretariae Status de Actione 
Liturgica in Germania. 

Dic 24 Decembris 1943 Emus Cardinalis Maglione, Secretarius Status, epistolam 
mlslt ad Emum Card. ' Bertram, quam in praesentl fasclculo hulus periodicl in 
sectione "Documentação" invenies. Ad hanc epistolam, cl. r. X. Hecht, S. A. C., 
sequentes adnotationes fecit ln periodico Ephemerldes Liturglcae (Fase. 3, 1948, pp. 

287-290): 

Officium divinum seu psalmodia Horarum canonicarum et celebratio 
Missae est opus publicum, quod "una cum populo a sacerdotibus" fit 
Id ostendunt tot salutationes et hortationes pluries interiectae, velut Do
minus vobiscum, pax Domini sit semper vobiscum, oremus, flectamus ge
nua, gratias agamus, audemus dicere, et praesertim orationes et preces 
Missae plurali numero plerumque prolatae, paucis exceptis; id praeprimis 
ostendit invitatio Celebrantis, qui "ad populum conversus significanter 
dicit: Orate fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat 
apud Deum Patrem omnipotentem"; item "Nos servi tui, sed et plebs 
tua sancta. . . offerimus maiestati tua e" ( cfr. litt. encyc/. de s. liturgia). 
S~crorum administri legunt populo verbum Dei et initialis Missae pars 
usque ad Symbolum potissimum in id tendit, ut populus instituatur et 
praeparetur ad commune sacrificium. Verum externa forma celebratio
nis Missae maiorem vel minorem requirit aut patitur cooperationem as
sistentis populi. Missa lecta, quae etiam privata dici solet, in saeculorum 
decursu communem ministri sacri et populi fidelis actionem summopere 
diminuit vel paene abrupit et pari passu studium et intellegentiam sa
crorum rituum minuit ac quandam indifferentiam fidelium versus s. li
turgiam promovit. Quae incommoda augebantur diversitate linguae, quippe 
cum lingua liturgica aliena sit a vernacula, praeterea rationalismo si
milibusque aetatis superioris erroribus. At numquam defuerunt tam sa
crorum Antistites fervidissimi quam fideles eorum monitis obsequentes, 
qui miram divinorum mysteriorum indolem intimius cognoscerent alios
que eorum cognitione imbuere studerent. 

Notum est "sub superioris saeculi exitum huiusque initium singularem 
excitatam esse liturgicorum studiorum concertationem cum ex privatorum 
hominum laudabili nisu tum praesertim ex impensa ac sedula navitate 
quorundam coenobiorum incliti Benedictini Ordinis; itaque 11011 modo 
in multis Europae nationibus, sed in transmarinis etiam terris Iaude 
digna ac frugifera succrevit hac in re contentio" (Encycl. ut supra). 
Abbas Solesmensis Guéranger opere l'année liturgique primum edito 
Parisiis 1841, semen sparsit actionis liturgicae, quod alii deinceps evol
verunt. Sic anno 1884 R. P. Anselmus Schott (t 1896) edidit germani
cam versionem Missalis cum annotationibus magnam partem haustis ex 
opere Abbatis Guéranger. Versio ista latissime diffusa continuo perfi
ciebatur et die 31 augusti 1926 a Summo Pontifice Pio XI ob egregias 
dotes dilaudabatur. Quod opus in Germania adeo notum est ut solo 
nomine auctoris, quamvis ultra quinquaginta annos defuncti, appelletur 
"Schott", quod quidem nomen Iege civili munitur. Alter antesignatus va
lidissimus est R. P. Pius Parsch Can. Reg. S. Aug., qui operam suam 
longe ultra territoria linguae germanicae extendit scriptis quamplurimis 
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indefesse promovens ideam actionis liturgicae; pluribus quoque perio
dicis ad sacram liturgiam sacramque Scripturam fidelium animas con
vertere studet. Foliis separatis publicavit Missam singulorum dierum cum 
Ordinario Missae coniunctam et notis illustratam, quae folia visitatoribµs 
ecclesiae distribuuntur, quo magis partem habeant in celebratione divi
norum mysteriorum. Per hos igitur viros aliosque praeclaros socios 
doctrina ac pietate conspícuos, quos enumerare longum est, actio li
turgica in regionibus Germaniae divulgata et firmata est. Eius fines 
praecipui hi. sunt: 1) ut populus active intersit sacrifício Missae parti
cipando orationes et ritus eius; 2) ut diebus feriatis, quoad fieri possit, 
una cantet cantum choralem, 3) ut diligenter edoceatur ritus sacramen
torum et benedictionum, 4) ut annum ecclesiasticum et consuetudines re
ligiosas magni aestimet et colat, 5) ut sacris ritibus in suffragium de
functorum intersit pietatis et caritatis christianae causa, et his similia. 

Neminem fugit mirificos uberrimosque fructus interim inde ortos esse. 
Nihilominus varia quoque detrimenta haud semel Summus Pontifex de
nuntiavit atque aliqui Sacrorum Antistites conquesti sunt. Sancta Sedes, 
praeterquam in epistola supra descripta, praesertim in litteris encycli
cis "Mystici corporis" ac "Mediator Dei" de hac re sacrorum Antistites 
populumque fidelem monuit. Iam antea Episcopus Linciensis anno 1937 
acriter damnavit nonnullos conatus motus liturgici alienas, immo valde 
contrarias disciplinae hodiernae. Monitum istud, partim a"sperrimum, la
tine redditum, cum annotationibus legi potest apud Periodica de re mo
rali, canonica, liturgica 27 ( 1937) 163-171. 

Ni fallor, causa haud exígua plurium errorum huius motus per se 
utilissimi in eo ponenda est, quod privatorum hominum laudabili nisu, ut 
verbis Encyclicae utamur, ortum sit et initio Praesules Ecclesiae parum 
eam curare solerent, sed plus minusve tolerarent. Praecedens alienatio 
a sacris ritibus et precibus paulatim transiit in fanaticum antiquitatis 
studium, quod recentiores pulcherrimas accessiones et evolutiones ·in ··re 
liturgica vel ideo despiciebat, quia deerant in antiquitate. Sic confes
sio devotionalis, preces privatae, recitatio rosarii vel etiam salutationis 
angelicae, posthabita sunt et ut res extra liturgiam stricte sumptam ver
santes parvi aestimata. Hunc falsum ascetismum iam Encyclica "Mystici 
corporis" deploravit. Quod ipsum ostendit has et símiles aberrationes 
11011 esse una regione circumscriptas, ut putare posset, qui solum episto
lam diei 24 decembris 1943 supra positam prae oculis haberet. 

Motus liturgicus in Germania magnopere floruit, unde ex causa su
pra indicata etiam incommoda apparuerunt magis vel citius quam alibi 
et ad ea tollenda res delata est ad Supremum Pastorem. Post notitias 
latissime collectas peculiaris coetus Emorum Patrum duarum Congrega
tionum, nempe sacrorum Rituum et Negotiorum extraordinariorum rem 
undequaque diligentissime diuque perpendit et monita ac remedia ut 
supra proposuit. Quorum praecipuum videtur illud esse "ut Episcopi fu
turis actionis liturgicae progressionibus sedulo invigilent, eidem impense 
moderentur. . . simulque Apostolicae Sedi omnia, quae id spectant, re
nuntient et sua consilia fidenti animo subiiciant". Omissio enim huius 
vigilantiae erroribus facilem pandit viam. Episcopi autem Germaniae hoc 
sibi esse propositum significanmt, "ut non tolerentur in liturgia, in ri
tibus, in usu linguae vel tempore ritualium actionum, in usu librorum 
praescriptorum vel admissorum a S. Sede mutationes ex arbitratu pro
prio provenientes". Quocirca conventus eorundem Episcoporum commis-
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sionem liturgicam instituit, quae normas conderet servandas in publicis 
functionibus. 

S. Sedes summa aequitate multiplices fructus ac detrimenta peri
culosa consideravit cavitque, ne res "per se hona laudeque digna, ob 
singulorum errores a praecellentibus sibi impositis finibus discedat". Et 
revera mala denuntiata remediis adhibitis diminuere visa sunt ac tan
dem recedent. 

Modi assistendi sacrificio Missae prudenti iudicio Episcoporum mo
derandi permittuntur et similiter in litteris Encyclicis de S. Liturgia iidem 
fere modi memorantur. Accedit ob peculiaria adiuncta ac pervetustum 
morem licentia in Germania inter Missam cantatam edendi carmina lin
gua vernacula. Sacerdos igitur sola lingua latina utitur eique populus 
eadem lingua respondet, at loco omnium partium cantus ex Graduali 
et Kyriali carmina religiosa sermone patrio edit. Hic modus tamen non 
est unicus canendi Missas; in maioribus enim solemnitatibus chorus can
torum cantum choralem vel polyphonicum adhibet. 

Optandum est quam maxime, ut monita Pontificis Maximi in do
cumentis citatis uberem ferant fructum, imprimis illud monitum, ut cle
rus cum plebe concredita religiose obtemperet Praesulibus Ecclesiae iuxta 
praeceptum Apostoli: "Oboedite praepositis vestris et subiacete eis" 
(Hebr. 13, 17). Tunc nullo negotio, quidquid vitiosum est, eradicabitur' 
et actio liturgica feret fructus in vinea Domini amplissimos. Novus li
ber ducentarum paginarum de celebratione Missae in spiritu et veritate 
(alludendo illud loannis 4, 24), auctore R. D. Guil. Lurz, quamvis anno 
transacto ante litteras Encyclicas de s. Liturgia prodierit, tamen adeo 
eodem spiritu imbutus est, ut magnam partem egregia ei\tS explanatio 
dici mereatur ideoque magis adhuc, quam alter eiusdem auctoris liber 
de ritu et rubricis Missae recensitus apud Ephem. lif. IP 1941, p. 163, 
laude ornetur: "pietate movetur et pietatem studet fovere". Scientia enim 
cum pietate coniuncta perfecte aedificat. 

Fines quos actio liturgica persequitur, omnino menti Ecclesiae con
sentaneos esse patet ex iis, quae Summi Pontifices huius saeculi ges
serunt monueruntque quoad s. liturgiam. Sic Pius PP. XI in Bulia "Di
vini cultus" diei 20 decembris 1928 scripsit: "Pernecesse est ut fideles, 
non tamquam extranei vel muti spectatores, sed penitus liturgiae pul
chritudine affecti sic caeremoniis sacris intersint - tum etiam cum 
pompae seu processiones, quas vocant, instructo cleri ac sodalitatum ag
mine, aguntur - ut vocem suam sacerdotis vel scholae vocibus ad prae
scriptas normas alternent". 

Ceterum manifestum est Ecclesiam velle exigentiis temporum provi
dere, et s. liturgiam instaurare, i. e. opus a Pio PP. X s. m. inaugura
tum continuare. Inter alia idem testatur nova Psalmorum versio et su
perior epistola aiens emendationem Breviarii continuatum iri vel novum 
Rituale petentibus Germaniae Episcopis concessum iri. 

F r a n e i se u s X. H e e h t, S. A. C. 

Privilégios dos Cordfgeros. 

Peço a V. Revma. o grande obséquio de me explicar, por meio da 
"nossa" magnifica REB, quais são os privilégios de que gozam os 
Cordígeros Franciscanos. Têm eles participação com as três Ordens? 
Podem receber a absolvição geral a que têm direito os Terceiros? -
(N. N.) 
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Sirva de resposta a esta consulta o que escreveu o R. P. Fr. José 
e a m p e I o, O. F. M., no seu livro De lndulgentiis Seraphici Ordinis 
Jzodie vigentibus, ed. 1943, n. 870, sobre as indulgências e privilégios 
dos Cordígeros: 

Indulgentiae Chordigerorum hodie vigentes. - lndulgentiae, quibus 
hodie fruitur Chordigerorum Archiconfraternitas hujusque sodales, con
tinentur praecipue in Summario authentico, per Decr. S. S. lndulg. die 
1 Junii 1866 approbato ... Ei nihilominus addenda sunt nonnulla Indulta 
anteriora in eodem praetermissa, necnon concessiones posteriores. 

Summarium lndulgentiarum. 

En porro textus praefati Summarii: "Summarium lndulgentiarum Se
raphicae Chordigerorum Archiconfraternitati per Summum Pontificem Six
tum V in maiori altari Patriarchalis Basilicae S. P. Francisci Minorum 
Conventualium erectae, variisque Summorum Pontificum Decretis Chordi
gerorum Confraternitatibus ubicunque in ecclesiis universi orbis auctori
tate Ministri generalis Ordinis Minorum Conventualium (iisdem Indul
gentiis gaudent Confraternitates in propriis ecclesiis a Ministro generali 
O. F. M. vel O. Cap. vel T. O. Regul. erectae) erectis vel erigendis 

~ concessarum. 
Clemens Papa X, Brevi edito die 13 Julii 1673 "Dudum felicis", quod 

in Romano Bullario (t. VII, pag. 225) integrum habetur, confirmavit et 
innovavit Litteras Pauli Pp. V "Cum certas" die 2 Martii 1607 expe
ditas, et omnibus praeterea utriusque sexus Christifideles, qui sacrae 
Chordae S. P. Francisci Archiconfraternitati a s. m. Sixto Pp. V per 
Const. "Ex supernae dispositionis" die 19 Nov. 1585 in ara maiori Ba
silicae Patriarchalis, et, nunc Capellae Papalis Assisii primo erectae (sub 
quo altari religiose asservantur exuviae S. P. Francisci quiJ.eque Basílica 
Caput et Mater est Seraphici Ordinis universi) et Confraternitatibus ipsi 
ex tunc aggregatis, institutis legitimeque quandocunque instituendis ad
scripti fuerint, sequentes concessit lndulgentias et spirituales gratias: 

1. lllis nempe Christifidelibus, qui pie in memoriam S. P. Francisci 
Clwrdam benedictam ab ejusdem Ordinís. Superioribus (vel ab aliis ad 
id legitime delegatis) suscipientes, in Seraphicam Chordigerorum socie
tatem ingrederentur; die primo eorum ingressus, si vere poenitentes et 
confessi SS. Eucharistiae sacramentum sumpsissent, Indulgentiam p/e
nariam. 

II. Confratribus autem et consororibus adscriptis, etiam vere poeni
tentibus et confessis et sacra Communione refectis, qui societatis eccle
siam seu oratorium in fesfo principali (hoc festum principale esse vide
tur S. P. N. Francisci, die 4 Octobris) Archiconfraternitatis a primis 
vesperis usque ad occasum solis (immo iuxta can. 923, a meridie diei 
festi usque ad mediam noctem diei sequentis) devote visitassent, ibique 
pro christianorum principum concordia, haeresum exstirpatione, et sanctae 
Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effudissent, etiam ple
nariam. 

li 1. Eisdem confratribus et consororibus in mortis quoque articulo 
si vere poenitentes et confessi ac sacra Communione refecti, vel, quate
nus id facere nequiverint, saltem vere poenitentes, Nomen Jesu ore si 
possent, sin minus corde, devote invocaverint, plenariam similiter omnium 
peccatorum suorum lndulgentiam et remissionem. 

IV. Confratribus et consororibus, qui Confraternitatis processioni 
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singulis mensibus fieri solitae interfuissent, tres annos et totidem qua
dragenas (sed vide infra concessionem sub n. IX). 

V. lis vero qui Officio B. Mariae Virg. ab ejusdem societatis con
fratribus pro tempore celebrando et recitando, aut cuivis alteri Officio 
pariter interessent, centum dies. 

VI. Chordigeris eisdem, qui SS. Sacramentum, quando ad infirmos 
deferretur, comitati fuissent, quinque annos et totidem qlladragenas. 

VII. Confratribus pariter et consororibus, qui vere poeni-tentes et con
fessi ac sacra Communione refecti aliquam Ordinis Minorum ecclesiam 
a primis vesperis usque ad solis occasum in festivitatibus S. P. Fran
cisci, S. Antonii de Padua, S. Bonaventurae, S. Ludovici Episcopi, S. 
Bernardini, et S. Clarae; necnon SS. Stigmatum, S. Didaci, S. Petri de 
Alcantara, SS. Martyrum ejusdem Ordinis, (agitur, ni fallor, de SS. Be
rardo et Sociis Protomartyribus Ordinis, tum de SS. Daniele ejusque 
Sociis; non vero de SS. Petro-Baptista ceterisque Martyribus Japonen
sibus, neque de Oorcomiensibus, qui nondum in Sanctorum album relati 
erant) S. Ludovici Regis Francorum, et S. Elisabethae Reginae (rectius 
Pri11cipissae) Hungariae, devote visitassent, et ibi, ut praefertur n. li, 
pias ad Deum preces effudissent, quo die festivitatum hujusmodi id 
egerint, septem annos et totidem quadragenas. 

VIII. lpsis etiam cunctis, qllolies corpora defunctorum, tam confra
trum quam aliornm, ad sepulturam comitati fuissent, aut alicui pauperi 
personae in ejus necessitatibus subvenissent, aut pacem inter inimicos 
composuissent, toties pro quolibet praedictorum operum centllm dies de 
injunctis eis, aut alias quomodolibet debitis poenitentiis in forma Eccle
siae consueta relaxavit. (H ucusque Clemens X; cetera vero alii Summi 
Pontífices). 

IX. Omnibus item Chordigeris, qui processio11i, ut ante n. IV in una 
ex Dominicis cujuslibet mensis fieri solitae interfuissent, Paulus V Bre
vi Pias Christi die 3 Octobris 1609, quod Innocentius XI alio Brevi die 
26 Augusti 1680 confirmavit (incipit Ad augendam), plenariam addidit 
lndulgentiam, si vere poenitentes et confessi ac sacra_ Communione re
fecti preces ad Deum effudissent, ut n. li. 

X. Confratribus insuper et consororibus, qui etiam poenitentes et 
confessi ac sacra Communione refecti Archiconfraternitatis ecclesiam de
vote visitaverint die secllndo Allgusti a primis vesperis usque ad oc
casum solis, et ibi pias ad Deum effuderint preces, ut n. li exprimi
tur, idem Paulus V, Brevi edito die 15 Junii 1610, lndulgentiam con
cessit plenariam, quam ad omnes alias erectas erigendasque Chordi
gerorum confraternitates extendit, ut et reliquas lndulgentias hucusque 
recensitas. 

XI. Chordigeris praeterea omnibus Oregorius XV Brevi "Alias" die 
27 Junii 1622 edito, in quo Sixti V Breve "Ex sllpernae" die 19 Nov. 
1585 datum continetur et innovatur, concessit lucrari posse omnes et 
singulas Indulgentias Archiconfraternitatis Confalonis B. M. V. in ec
clesia S. Luciae de Urbe, a Seraphico Doctore S. Bonaventura sub 
titulo Societatis Regulae Recommendatorum anno 1576, iuxta Breve "Pas
to.ris aeterni" Oregorii XIII die 12 Octobris 1576 editum, primitus insti
tutae; necnon Ordini Fratrum Minorum directe et in specie concessas et 
non revocatas, non autem per extensionem vel communicationem eisdem· 
competentes; et Brevi "Pias Christi" die 10 Nov. 1622 dato laudatus 
Pontlfex ipsis sacrae Chordae adscriptis elargitus est frui et gaudere 
posse omnibus et singulis lndulgentiis, quibus iidem Fratres Minores uti 
!S8 
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regulares, secundum Breve Pauli V Romanus Pontif ex die 23 Maii 1606, 
emanatum, in genere fruuntur et gaudent. 

XII. Confratribus igitur et consororibus, ex praedictis Summorum 
Pontificum concessionibus et Brevi etiam · "Exponi Nobis" ven. lnno
centii XI die 15 Maii 1688 edito communicantur, praeter alias multas 
nostratibus assignatas, lndulgentiae pro recitatione Coronae septem Garr
diorum B. M. V., pro Statione SS. Sacramenti, et pro exercitio Viae 
Crucis, quae praecipuae habentur ac pretiosissimae, et a Tertiariis etiam 
et Chordigeris omnibus in gratia exsistentibus toties quoties lucrari pos
sunt, et Purgatorii animabus applicari. 

XIII. lpsis quoque confratribus et consororibus, qui propriam ca
pellam in eoclesia Ordinis, et ubi confraternitas eorum erecta exsistit, 
devote visitaverint, ibique pie oraverint, ut n. II dictum est, concedun
tur eaedem lndulgentiae, quas visitantes ecclesias Urbis et extra eam 
diebus Stationum consequuntur, perinde ac si ecclesias ipsas Urbis per
sonaliter visitassent. (NB. Numero 200 auctor animadvertit quod ex de
claratione Pii XI die 20 Jan. 1933 lndulgentiae Stationales in ecclesiis 
etiam non stationalibus ob specialia indulta posse adipisci tum tantum 
c11m mzllae in loc ecclesiae stationales inveniantur). 

XIV. Adscriptis etiam sacrae Chordae omnibus, qui orationem Do
minicam et Salutationem Angelicam quinquies ante altare eorum eccle
siae in quolibet die recitaverint, aut, si ob paupertatem, distantiam, in
firmitatem, vel aliud legitimum impedimentum capellam visitare nequeunt, 
quinque Pater et Ave et Gloria in honorem quinque Vulnerum D. N. J. C. 
et S. P. Francisci dixerint, conceditur lucrari posse quinque annos et 
totidem quadragenas. 

XV. Unde patet, quod merito in Summario Jndrrlgentiarum Seraphici 
Ordinis (Prinzivalli, Appendix, pag. 93) expressa et congrua enuntiatur 
exhortatio, ut omnes Christifideles sacram accipiant S. P. N. Francisci 
Chordam, qua magnum hunc lndulgentiarum thesaurum lucrari valeant. 
ldque ad maiorem Dei gloriam et animarum salutem, ab omnibus et sin
gulis ubique terrarum fiat. Amen. - Praesens Summarium lndulgentia
rum Archiconfraternitatis Chordigerorum S. Francisci cum authenticis do
cumentis concordare repertum est; ideoque permittitur, ut imprimi pos
sit et promulgari. Datum Romae ex Secretaria Sacrae Congregationis 
lndulgentiarum die 1 Junii 1866. - Antonius Maria Panebianco. Card. 
Praef. Philippus Can. Cossa. Subst_it.''. 

Appendix ad praecedens Srrmmarium. 

Successive apponendas ducimus nonnullas concessiones, quae in prae
cedente Summario locum non habuerunt, de quarum tamen authentia et 
vi dubitari non potest. 

a) Pro impeditis a menstrua processione. - Omnes et singuli con
fratres et consorores Confraternitatum Chordae S. Francisci pro tempore 
exsistentes, quoties infirmitate aliove legitimo impedimento detenti fuerint 
quominus processionem singulis mensibus a sodalibus fieri solitam co
mitari queant, plenariam lndulgentiam consequi valent, dummodo in ejus 
locum aliud pium opus arbitrio respectivi confessarii ex approbatis ab 
Ordinario loci assignandum praestiterint, et reliqua opera praescripta 
exsequantur, ut supra n. IX in Summario. - Clemens XIV Brevi "Alias 
felicis recordationis", 18 Sept. 1772. 

b) Pro commorantibus in Zoeis dissitis. - Similiter omnes et singuli 
confratres et consorores dictarum Confraternitatum, in ecclessis seu pu-
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blicis oratoriis saltem per tria milliaria ab ecclesiis Ordinis Minorum dis
sitis canonice erectarum, qui propriam ecclesiam seu capellatr vel ora
torium illis diebus, in quibus memorati Ordinis ecclesiis aliqua Indul
gentia ab Apostolica Sede generaliter concessa sit, singulis annis devote 
visitaverint aliaque ad easdem lndulgentias lucrandas injuncta opera per
egerint, eas omnes et singulas lndulgentias consequuntur, quas conse
querentur si iisdem diebus saepe dicti Ordinis ecclesias personaliter et 
devote visitarent. - Clemens XIV Brevi "Ad augendam", 24 Nov. 1772. 
- Adnotatio: Ex n. 853 constat, uni Ministro generali Ordinis Minorum 
Conventualium privilegium competere Chordigerorum confraternitates ex
tra· ecclesias Seraphici Ordinis erigendi. Sodales igitur hujusmodi Con
fraternitatibus adscripti, ad lucrandas lndulgentias tocaies Ordinis Con
ventualium proprias, immo forte et ceteris franciscalibus familiis directe 
concessas de quibus in n. 439, visitare debent, quemadmodum alii Christi
fideles, ecclesias Seraphici Ordinis; nisi hae -tribus saltem chilometris 
distent, quo casu satis est, etiam absque confessarii commutatione, ut 
ecclesiam vel oratorium publicum in quo erecta sit confraternitas visitent. 
Hoc pro ipsa Portiunculae lndulgentia assequenda valet. 

e) Pro infirmis et legitime impeditis. - Si et quando iidem con
fratres vel consorores aliqua corporis infirmitate aliove legitimo impe
dimento detenti fuerint, quominus ecclesias seu capellas vel oratoria, in 
quibus dictae Confraternitates canonice erectae exstiterint, pro lndulgen
tiarum praedictarum consecutione visitare queant, eas lucrari valebunt 
perinde ac si ecclesias ipsas personaliter et devote visitarent (dummodo 
tamen reliqua ad easdem lndulgentias lucrandas injuncta opera adim
pleverint). Clemens XIV Brevi "Ad augenclam", ut n. praec. 

d) Pro festo S. Francisci. - lnsuper universis et singulis utriusque 
sexus Christifidelibus vere poenitentibus et confessis ac sacra Commu
nione refectis, qui aliquam ex ecclesiis seu capellis vel oratoriis prae
dictarum Chordigerorum Confraternitatum, in locis saltem per tria mil
liaria ab ecclesiis Fratrum dicti Ordinis dissitis, erectarum, die f esto 
S. Francisci de Assisio singulis annis devote visitaverint, et ibi ad men
tem Summi Pontificis preces effuderint, plenaria lndulgentia impertita 
est. - Clemens XIV Brevi cit., ibid. - Adnotatio: ln festo S. P. N. 
Francisci, praeter lndulgentiam septem annorum, quam Chordigeri ac
quirere valent, vi n. Vil sui Summarii, jus habent, non secus ac ceteri 
Christifideles, ad lndulgentiam plenariam localem, dummodo rite dispo
siti visitent ecclesias Religiosorum f ranciscalium, ut constat ex conces
sione n. 507. Concessio vero, de qua hic agimus, eamdem lndulgentiam, 
etiam non Chordigeris, tribuit, ob visitationem ecclesiae vel capellae 
in qua erecta sit CSNZ/raternitas Chordae, dummodo tamen ab ecclesiis 
Fratrum MinQrum spatio saltem trium chilometrorum distet. Ceterum re
colenda est concessio generalis, de qua vide "Preces et Pia Opera", 
nn. 477 et 478. 

e) Pro communicatione bonorum operum. - Chordigeri franciscales 
Indulgentia plenaria necnon communicatione bonorum operum, loco ab
solutionis generalis Religiosis dari solitae, quater in anno perfruuntur, 
scilicet diebus festis S. Francisci Assissiensis, S. Clarae Virginis, S. An
tonii Paduani et SS. Stigmatum S. Patris Francisci, dummodo vere poe
nitentes, confessi ac S. Communione refecti per aliquod temporis spatium 
ad mentem Summi Pontificis pie oraverint. Leo XIII per Rescr. S. C. 
lndulg. 22 Mart. 1879 ad 13, et 26 Maii 1883: ap. Decr. auth., n. 444, 
pag. 408; Rescr. auth. n. 440, pag. 675, Append. - Adnotatio: Etsí 
58* 
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Chordigeris concessa sit communicatio lndulgentiarum Seraphici Ordinis, 
non tamen eis impertiri potest Absolutio generalis diebus quibus Reli
giosis id indultum est (cfr. n. 365), quum neque formula "Ne reminis
caris", propria Religiosorum, eis conveniat, neque formula "lntret", quae 
pro Tertiariis dumtaxat est approbata (cfr. n. 788 ss.). - Hinc S. C. 
lndulg. 22 Mart. 1879 ad 13, et 26 Maii 1883, loco praefatae Absolutionis, 
Chordigeris concessit ut quater in anno impertiri posset a Moderatoribus 
Confraternitatis, cum lndulgentia plenaria communicatio bonorum ope
rum quae in Ordine Seraphico fiunt, sub formula Decr. S. C. lndulg. 
25 Febr. 1739 pro Augustinianis praescripta: "Communicamus vobis, fra
tres; orationes, jejunia, Missas, ceteraque opera bona, quae per Dei gta
tiam in nostra Congregatione et Ordine fiunt, in nomine Patris et Filii 
et Spiritus Sancti. Amen". (Rescr. auth., n. 440; Decr. auth., n. 127). 

f) Pro. benedicfione Papali. lidem Chordigeri privilegio Bene-
dictionis nomine Summi Pontificis elargiendae in festo Immaculatae Con
ceptionis, cum Indulgentia plenaria pariter fruuntur, dummodo item vere 
poenitentes, confessi ac S. Communione refecti per aliquod temporis 
spatium iuxta mentem Romani Pontificis pie oraverint. - Leo XIII Recr. 
S. C. Indulg. 26 Maii 1883, ut n. praec. - Adnotatio: ln hac Papali 
Benedictione impertienda servandi sunt ritus normaeque praescripti a 
Benedicto XIV in Const. "Exemplis praedecessorum" 19 Mart. 1748 et 
a Clemente XIII in Const. "lnexhaustum", 3 Sept. 1762, ut supra expo
situm est pg. 424 ss. (i. e. sacerdos, nullis circumstantibus ministris, 
stola albi coloris et superpelliceo indutus, ante altare genuflexus, ad Dei 
opem implorandam vcrbis: "Adjutorium nostrum ... Qui fecit coei um etc., 
Salvum fac populum tuum, Domine. Et benedic haereditati tuae. - Do
minus vobiscum, etc."; deinde stando recitat orationem "Omnipotens et 
misericors Deus" ... ; denique in cornu Epistolae stando "non trina, hoc 
est triplici signo crucis, sed una benedictione, unico videlicet signo cru
cis" formulam benedictionis profert sacerdos, his verbis: "Benedicat vos 
omnipotens Deus Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. E·. Amen"). -
Porro jus impertiendi Chordigeris hanc Benedictionem (sicut et com
municandi opera bona, de qua numero praecedente) competit omnibus 
Superioribus, etiam localibus, Ordinis Minorum, qui ad id sacerdotes 11011 

subditos et ad confessiones audiendos approbatos delegare valent, ut 
constat ex dictis n. 854. 

Requisita generalia ut Chordigeri gratiis sibi concessis fruantur. 

Non agitur hic de peculiaribus conditionibus ad singulas quasque 
lucrandas lndulgentias praescriptas, nam hae variae sunt, atque propriis 
toeis supra expositae manent; sed de requisitis communibus seu genera
libus, quae pro quibuscumque hujus Archiconfraternitatis gratiis vel .. ln
.dulgentiis acquirendis adimpleri debent. 

Ut igitur quis praefatae Archiconfraternitatis lndulgentiis et gratiis 
polleat, requiritur in primis ut in eam valide receptus sit secundum pro
prias Confraternitatis leges, et ab ea legitime non exputsus (e. 692). 

Porro receptio fidelium in Confraternitatem Chordigerorum, ad nor-. 
mam Constitutionum Sixti V "Ex supernae" et "Divinae caritatis", de 
-quibus supra nn. 849, 851, consistit in benedictione cinguli per Supe
riores Ordinum Franciscalium eorumve delegatos, et in pr!]ecinctione 
,seu susceptione chordae benedictae de manu eorundem Superiorum. Ritus 
receptionis habetur in Appendice ad novum Rituale Romanum, · n: 27, 
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necnon in Rituali R,oma110-Seraphico, tit. VIII, cap. 111, n. 10, qui saltem 
quoad substantialia, servandus est ad receptionis validitatem. 

Complementum receptionis est inscriptio candidati in albo Confra
ternitatis, quae, ut de receptione constet, fieri omnino debet; "imo haec 
inscriptio, si associatio in personam moralem erecta fuerit, est ad va
liditatem necessaria" (c. 694, § 2). - Utrum inscriptio sit ita necessa
ria non modo ad iura associationis, ut perso11ae moralis, obtinenda, v. 
gr. vocem activam et passivam, suffragia, etc., verum etiam ad effectum 
ut J,zd11lge11tiar11m participes fieri valeant, contra praescriptum Decr. 
S. C. S. Officii 23 Apr. 1914 quod ad calcem ejusdem canonis alle
gatur, non certo constat. Necessariam esse inscriptionem, in specie quoad 
sodales Chordigeros, auctores nostri, etiam antiquiores, jugiter tenuerunt. 

Praeter legitimam reçeptionem in Confraternitatem, ut Chordigeri 
fruantur gratiis sibi concessis, debent Chordam praeci11ctam deferre, prout 
expresse statuitur in Bullis incipientibus "Ex supernae" 19 Nov. 1585 et 
"Divinae caritatis" 7 Maii 1586 et 29 Aug. 1587, de quibus supra. De
ferre autem seu gestare proprie dicitur, qui chordam ordi11arie prae
cinctam habet, licet in aliquo casu particulari eam deponat. Qui igitur 
ordinarie chordam non defert, lndulgentias hujus Confraternitatis interea 
non gaudet: manet tamen sodales, ideoque jus denuo ad easdem gra
tias acquirit, si chordam resumat. 

Porro si chorda primo benedicta amittatur, conteratur, vel quovis 
alio modo ad cingendum inepta evaserit, in ejus locum novam sufficere 
oportet, quae tamen non necessario iterum benedicenda est, prouti aucto
res communiter docent. 

ú"lenique concessio generalis S. Congregationis S. Officii 16 Dec. 
1910 circa usum metallici n11mismatis loco scapularium, extendi non valet 
ad funiculum pro Chordigeris utuntur, nisi speciale Sedis Apostolicae in
dultum obtineatur; funiculus namque seu chorda nullo modo venit sub 
nomine scapularis. 

Non est praescripta materia ex q11a conficiendum sit cingulum Chor
digerorum: poterit esse ex lino, lana, cannabe, gossypio, etc. Cingulum 
vero ex corio, seu corrigia, chordae non videtur posse aequiparari. 

Ad lucrandas lndulgentias ceterasque gratias hujus Confraternitatis 
non requiritur stricte observantia sfatutorum, ut constat ex e. 692 et 
variis Sedis Apostolicae expressis declarationibus. Sufficit si sodalis adim
pleat opera ad singulas lndulgentias praescripta. 

P. J. e a m p e I o, O. F. M. 

Matrimônio Misto. 
E' um caso real e não fictício que lhe vou propor, e cuja solução bem 

podia ser publicada na estimada REB.: Na paróquia R., o moço Adal
berto, batizado na Igreja católica e católico de convicção, fica enamo
rado de Hedwiges, batizada na Igreja católica, mas educada no lutera
nismo. Para atender aos pais da moça, faz o casamento perante o mi
nistro protesta·nte. Arrependendo-se depois, procura o pároco e lhe pede 
que faça o casamento na Igreja católica. Instruído pelo pároco, faz a 
declaração assinada em que se compromete a cumprir o que a Igreja 
exige. O mesmo faz a moça, por escrito e com assinatura. O pároco, 
mostrando estes documentos a um sacerdote F., pergunta: 1) Posso fa
zer o casamento sem pedir dispensa de religião mista; 2) posso fazer 
o casamento com as cerimônias do ritual e perante o altar? O sacerdote 
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F. lhe responde: Ad !um: Não é necessária a dispensa, porque o noi
vo já está arrependido e como católico é obrigado a guardar a forma 
Tridentina; e a noiva, casando com ele, deve naturalmente apresentar-se 
ao pároco católico. O sacerdote F. diz mais: Peça ao Ordinário as fa
culdades do poder absolver o noivo da sua apostasia, e isto na con
fissão, e depois faça o casamento. Ad 2um: Pode fazer o casamento 
na igreja e segundo o rito católico. Diz mais: Convém induzir a noiva 
que abjure, e a absolve, pela mesma faculdade obtida do Ordinário. O 
mencionado pároco então faz o que o sacerdote F. aconselhou, e preside 
ao casamento segundo o rito católico. - Pergunta-se agora: 1 • Preci
sava pedir dispensa do impedimento mixtae religionis? NB. O Bispo 
diocesano, o único que pode dispensar, está ausente por longo tempo. 
2° O tal casamento é válido? 3° E' lícito? - (N. N.) 

Há uma lacuna na exposição do caso e que dificulta bastante a 
solução do mesmo. Diz a consulta que Hedvigis foi batizada na Igreja 
católica, mas educada no luteranismo. Desejaríamos saber, se ela foi 
assim educada no luteranismo desde a idade infantil; sobretudo deseja
ríamos saber, se a Hedvigis, em idade adulta, abraçou e professou vo
luntária e conscientemente o luteranismo. Porque estas circunstâncias 
mudam um tanto o caso. 

Entretanto, procuraremos expor o que pensamos sobre o caso apre
sentado. Para isto é preciso, antes de tudo, lembrar aos leitores a sig
nificação exata das palavras do cânon "in Ecclesia catlzolica baptizatus". 
Para tanto basta copiar a exposição clássica do Card. O as p a r ri (De 
Matrim. vol. I, n. 569 ssq.): 

"Quandonam baptismus censeri debeat collatus irz Ecclesia catholica 
et quandonam extra catholicam Ecclesiam? - Hoc dependet 

1 • ab intentiorze subjecti, si subiectum usu rationis polleat et aliquo 
modo expresse vel tacite suam intentionem in petendo baptismo pandat. 
- Hinc a) baptismus censeri debet collatus in Ecclesia catholica, si 
subiectum illum petit cum expressa vel tacita intentione se velle per 
baptismum Ecclesiae catholicae aggregari; idque verum est licet minister 
contrariam habeat intentionem, ipsum scilicet aggregandi alicui sectae 
protestanticae aut schismaticae; b) e contrario baptismus censeri debet 
collatus extra Ecclesiam catholicam, si subiectum illum petit cum inten
tione expressa vel tacita se velle per baptismum aggregari alicui sectae 
protestanticae vel schismaticae, idque etsi minister contrariam intentio
nem habeat ipsum Ecclesiae catholicae adscribendi; c) nisi contrarium 
probetur, praesumi debet subiectum, in petendo baptismo a ministro, 
habuisse intentionem se velle aggregari religioni, quam minister profite
tur, et ideo religioni catholicae, si baptismi collatio a ministro catholi
co postulat. 

2° Ab irzterztione eorum a quibus baptizandus iuridice dependei, si 
baptizandus rationis usum nondum est assequutus et licet ex parentibus 
vel tutoribus unus tantum tradat puerum baptizandum aut ipsum bapti
zari permittat (can. 750, § 2, n. 1). - Hinc a) baptismus censeri debet 
collatus in Ecclesia catholica, si parentes aut tutores puerum baptizan
dum tradunt cum intentione expressa vel tacita (v. gr. si ipsi catholici 
sint atque ministrum catholicum adeant) quod puer catholicae Ecclesiae 
aggregetur, idque licet minister intentionem habeat ipsum aggregandi 
alicui sectae acatholicae; b) baptismus, e contra, censeri debet collatus 
extra Ecclesiam catholicam, si parentes aut tutores exhibent baptizan
dum cum intentione expressa vel tacita (v. gr. si ipsi protestantes sint 
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atque ministrum protestantem adeant) quod aggregetur sactae acatholi
cae, idque licet minister intentionem contrariam habeat ipsum aggregandi 
Ecclesiae catholicae; c) eaedem conclusiones valent quoque si parentes 
aut tutores consuli nequeunt, sed notum est eos religioni catholicae vel 
acatholicae ex corde adhaerere ita ut eorum voluntas iure praesumi queat. 

3• Ab intentione ministri, si parentes vel tutores 11011 ipsi puerum 
baptizandum tradunt, sed sese ab hac re quoquo modo abstinentes, mi
nistro facultatem perhibent baptismum conferendi; hoc in casu baptismus 
erit in Ecclesia catholica vel extra Ecclesiam catholicam collatus iuxta 
intentionem ministri in ipso conferendo; hic enim casus, quo parentes 
nolunt suam exercere potestatem, in alterum recidit, in quo puer ne
mini iuridice subiicitur; de quo infra. 

4° Rursus ab intentione ministri, si parentes (pater, mater, avus, 
avia) vel tutores desint, aut ius in puerum amiserint, vel illud exercere 
nullo modo queant, et simul eorum intentio nullo modo praesumi iure 
queat. Hinc in casu a) puer censeri debet baptizatus in Ecclesia catho
lica, si baptismus collatus est a ministro cum intentione expressa vel ta
cita ipsum aggregandi Ecclesiae catholicae; b) censeri debet baptizatus 
extra catholicam Ecclesiam, si baptismus collatus est a ministro cum 
intentione expressa vel tacita ipsum adscribendi sectae protestanticae vel 
schismaticae (cit. can. 750, § 2, n. 2°); c) nisi aliud probetur, praesu
mitur ministrum in baptismo conferendo habuisse intentionem aggre
gandi subiectum religioni, quam ipse profitetur. 

5° Pariter ab i11tentio11e ministri, ut supra, si filius infidelium ante 
usum rationis in eo versatur vitae discrimine, ut prudenter praevideatur 
moriturus ( can. 750, § 1). N am qui moriturum hunc infantem baptizat, 
etiam invitis parentibus, bene facit, quia eidem salutem aeternam pro
curat et parentes in casu sunt irrationabiliter inviti. Si baptizans est ca
tholicus et in conferendo baptismo habet intentionem infantem aggregandi 
catholicae Ecclesiae, quam intentionem habere praesumitur (vide supra 
n. 4°), infans baptizatus est in Ecclesia catholica; e contrario, si bapti
zans est, e. gr. anglicanus, infans baptizatus erit in religiona anglicana. 

Coronidis loco recolimus t • in subiecta materia libros baptizatorum 
plenam fidem facere, atque ideo standum est eorum testimonio, donec 
contrarium certo evincatur; 2° baptismi collationem extra periculum 
mortis non esse licitam, si catholicae infantis educationi cautum non 
sit (cit. can. 750, § 1). - Ex dictis apparet quandonam pars haberi 
debeat baptizata in Ecclesia catholica et quandonam extra catlzolicam 
Ecclesiam. 

Examine o consulente estas normas publicadas pelo cl. Cardeal Gas
parri, para verificar, se a tal Hedvigis deve ser considerada, de fato, 
como batizada na Igreja católica. Fazemos esta observação, porque a 
consulta deixa entrever que os pais de Hedvigis são protestantes, não 
se compreendendo, por isso, fàcilmente por que razão eles mandaram 
batizar a sua filha na Igreja católica. 

Em todo caso, se a Hedvigis, ainda que batizada na Igreja cató
lica, em idade adulta aderiu à seita luterana, e sendo ainda membro 
da seita, existe o impedimento de religião mista; o qual, como reza 
o cânon 1060, existe entre duas pessoas batizadas, das quais uma é 
católica e a outra adscrita a uma seita herética ou cismática, verifican
do-se também a existência deste impedimento num católico que apos
tatou de sua religião, tornando-se herético ou cismático. Tal apóstata, 
embora agora acatólico, fica sempre obrigado a contrair matrimônio, 
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sob pena de invalidade, segundo a forma católica ( coram parocho ... 
et duobus testibus). Também a Hedvigis, nascida de pais acatólicos e 
batizada na Igreja católica, mas desde a idade infantil educada na re
ligião acatólica.. . do dia primeiro de Janeiro de 1949 em diante estará 
obrigada a observar a forma católica. Assim declarou Sua Santidade, 
Pio XII, no dia 1 de Agosto do ano corrente, ah-rogando do cân. 1099, 
§ 2 as seguintes palavras: " ... Item ab acatholicis nati, etsi in Ec
clesia catholica baptizati, qui ab infantili aetate in haeresi vel schismate 
aut infidelitate aut sine ulla religione adoleverunt, quoties cum parte 
acatholica contraxerint". Portanto, as pessoas indicadas nesse texto, a 
partir do dia 1 • de Janeiro de 1949, são obrigadas a contrair matri
mônio na forma católica, ainda que se casem com acatólicos. Na "Do
cumentação" deste número da REB o leitor pode encontrar esse do
cumento pontifício dado pelo Papa "Motu Proprio" (cfr. A.A.S., 1948, 
fase. de Agosto, to pág.). 

Naturalmente deixa de existir o impedimento de religião mista na 
Hedvigis, se ela, antes do casamento, abjurar a sua heresia e abraçar 
a religião católica na qual foi batizada e à qual, portanto, de direito, 
deve pertencer. 

Em vista do que ficou exposto, somente o próprio consulente po
derá dizer com certeza se existe ou não no caso acima o impedimento 
de religião mista. Segundo a nossa opinião, a sua existência é mais 
que provável. 

A motivação do sacerdote F. "não é necessária a dispensa, porque 
o noivo já está arrependido e como católico é obrigado a guardar a 
forma Tridentina; e a noiva, casando com ele, deve naturalmente apre
sentar-se ao pároco católico", não tem valor nenhum, non est ad rem. 
Também não é preciso pedir ao Exmo. Sr. Bispo faculdades para ab
solver o moço da apostasia. . . ele não apostatou de sua fé, mas con
traiu apenas a excomunhão, porque casou perante o ministro acatólico. 

Existindo entre Adalberto e Hedvigis, como nos parece muito pro
vável, o impedimento de religião mista, e querendo a moça continuar 
luterana, a celebração deste casamento deve ser feita segundo as nor
mas do cân. 1102. 

O Sr. Bispo não é o único que possa dispensar do impedimento 
e dar faculdades para absolver da censura. Além do Ordinário há 
também nas dioceses um Vigário Geral ou um outro sacerdote que, na 
ausência do Bispo, governa a diocese. 

O casamento de Adalberto, celebrado perante o ministro acatólico, 
é naturalmente inválido e ilícito. Um católico (salvo o cân. 1098) só 
pode casar vàlidamente na forma da Igreja, isto é, coram parocho ... 
et duobus testibus. Fr. AI eixo, O. F. M. (Petrópolis.) 

Assistência ao Matrimônio de Indignos. 
Numa reunião do Clero desta nossa Vigararia surgiu, entre outras 

coisas atinentes à praxe pastoral, a questão seguinte: Pode o Vigário 
negar a assistência ao casamento, quando o noivo recusa a confissão? 
O Pároco Simpliciano, por sinal o mais velho entre nós, respondeu 
que não. O colega Prudêncio atribuiu ao Vigário este direito.· O P. 
Ponderado confessou não ter certeza absoluta, mas que julgava tal moço 
um pecador público, devendo-se, portanto, recorrer ao Ordinário e es
perar pela resposta de S. Excia. Eu, da minha parte, fiquei calado, 
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com o propósito, no entanto, de pedir a opinião de V. Revma. -
(P. Calado.) 

O caso abordado pelos prezados confrades é, sem dúvida, bastante 
frequente nos dias de hoje. De um modo geral o assunto foi decidido 
pelo cân. 1066: "Si publicus peccator aut censura notorie innodatus 
prius ad sacramentalem confessionem accedere aut cum Ecclesia re
conciliari recusaverit, parochus eius matrimonio ne assistat, nisi gravis 
urgeat causa, de qua, si fieri possit, consulat Ordinarium". Para res
ponder acertadamente à consulta, importa, pois, demonstrar se no caso 
se trata de um pecador público, e qual, consequentemente, deve ser a 
atitude do Pároco. 

Anotaremos, inicialmente, que a proibição do cân. 1066 se baseia 
sobre a indignidade das pessoas que pretendem receber o Sacramento 
do Matrimônio. Sendo este um Sacramento dos vivos, comete um sa
crilégio aquele que o recebe em estado de pecado mortal formal. Daí 
também a recomendação do cân. 1033: " ... parochus. . . eosdemque 
vehementer adhortetur ut ante matrimonii celebrationem sua peccata dili
genter confiteantur, et sanctissimam Eucharistiam pie recipiant". 

No atinente ao cân. 1066 e à solução adequada da consulta é in
dispensável distinguir entre pecador público e oculto. Chama-se peca
dor público aquele cujo pecado ou vida pecaminosa já são conhecidos 
por pessoas determinadas, inclusive quanto ao seu número, ou cuja 
vida pode ser divulgada de um momento para outro. Pertencem a esta 
classe p. ex. os usureiros públicos, as meretrizes e os concubinários 
notórios (cfr. REB, IV, 1944, pp. 127 sgs.). Não são, porém, pecadores 
públicos no sentido do cân. 1066 os nubentes que recusam a instrução 
nas verdades religiosas antes do casamento. (Cfr. o dec. da Com. Pont. 
de 2-3 de Junho de 1918 ad IV, n. 3; AAS, X, 345; cfr. todavia 
T h i em a 11, P. Pach., Documenta canonica de Matrimonio, Petrópolis, 
1945, p. 40 sgs.) 

Pecador oculto é aquele cujo pecado ou vida pecaminosa não são 
conhecidos por ninguém ou somente por uma ou poucas pessoas dis
cretas, de maneira que, segundo previsão razoável, não se deve temer 
a sua divulgação entre o povo. Em virtude desta distinção, há também 
uma indignidade pública e oculta. Em ambos os casos aplicam-se os 
princípios estabelecidos para a administração dos SS. Sacramentos. En
contramo-los no Ritual Romano (tit. 4, cap. 1, n. 8 e n. 9) e no cân. 
855, § 1 e § 2, cujos dizeres, textualmente transcritos do Ritual Roma
no, são os seguintes: § 1: "Arcendi sunt ab Eucharistia publice indigni, 
quales sunt excommunicati, interdicti manifestoque infames, nisi de eo
rum poenitentia et emendatione constet et publico scandalo prius satisfe
cerint". § 2: "Occultos vero peccatores, si occulte petant et eos non 
emenda tos agnoverit, minister repellat; non autem, si publice petant et 
sine scandalo ipsos praeterire nequeat". De conformidade com estas re
gras, os pecadores públicos devem ser afastados da recepção dos SS. 
Sacramentos, se o Ministro não tiver certeza moral concernente à since
ridade do arrependimento e da emenda e à anterior reparação do es
cândalo público. Aos pecadores ocultos, ao contrário, não pode ser ne
gada a recepção dos SS. Sacramentos, quando pedidos publicamente e 
a recusa os poderia difamar. 

Dai a conclusão: O Pároco deve assistir ao Matrimônio dos peca
dores ocultos, não, porém, ao casamento de pecadores públicos, a não 
ser que estes se confessem primeiro ou se reconciliem com a Igreja e 
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reparem o escândalo causado. Neste caso, portanto, a recepção dos SS. 
Sacramentos é uma obrigação e não apenas um conselho, como no cân. 
1033. Apresentando-se, pois, um tal católico, o Vigário tentará movê-lo à 
confissão ou à reconciliação com a Igreja. Falhando estes esforços, deve 
negar a assistência, a não ser que exista uma grave causa que acon
selhe o contrário. Todavia deve, se possível for, anteriormente infor
mar o Ordinário, de cuja decisão depende a atitude a tomar. 

Para completar as nossas considerações preliminares, convém lem
brar mais duas coisas. 1) Como o pecador público é repelido pelo mo
tivo de ter dado um grave escândalo público, deve ser admitido logo 
que, no fôro externo, fizer o que é tido como reconciliação com a Igre
ja. Por conseguinte, não se exige que ele se confesse contritamente e 
receba a absolvição, mas basta, ainda que simuladamente, "ad sacra
mentalem confessionem accedere" (cân. 1066). 2) O cân. 1066 não esta
belece um impedimento no sentido técnico que afete à validade ou li
ceidade do casamento, mas dá apenas uma proibição vedando ao Pá
roco de assistir a semelhantes matrimônios sem observar as prescrições 
do direito. Considera-se aqui unicamente a dignidade dos contraentes, 
sendo, portanto, o matrimônio contraido contra o cân. 1066 válido e, 
de per si, também lícito, porquanto não existe impedimento matrimonial 
algum, mas os esposos receberam o Sacramento indignamente, e o Vi
gário violou o dever do seu ofício (cfr. Triebs, Praktisches Harzdbuch 
des geltenden katzonischen Eherechts, Breslau 1933, pp. 261-263). 

Depois destas explanações gerais, examinemos mais de perto o caso 
que discutimos. Sendo a consulta pouco precisa, convém indagar, antes 
de mais nada, se a pessoa que rejeita a confissão e, consequentemente, 
a comunhão, deve ser chamada pecador público. E' bem possível que 
o noivo negasse a confessar-se exclusivamente na presença do Vigário, 
tendo a noiva e os parentes a convicção de ele haver cumprido com o 
seu dever, porque foi à igreja e assim o declarou. No caso, só o Pá
roco teria conhecimento da atitude do noivo, sendo a negação, portanto, 
oculta, circunstância esta que não permitiria chamá-lo de pecador pú
blico. Pode acontecer também que o noivo recuse a confissão antes do 
casamento, embora costume fazer a confissão pascal ou que por uma 
só vez tivesse deixado de se confessar durante o tempo prescrito. Se
ria, indubitàvelmente, injusto taxá-lo por isso de pecador público. Ade
mais, há casos em que só uma ou poucas pessoas discretas conhecem 
o fato de ter o noivo repetidamente negligenciado o preceito da Pás
coa. Não seria então pecador oculto, segundo a definição supratraçada? 
A simples circunstância, portanto, de o noivo repelir a confissão, nem 
sempre é suficiente para considerá-lo como pecador público. Parece-nos 
oportuno lembrar a decisão da Sagr. Congregação do Concílio de 28 de 
Agosto de 1852 (Bangen, li, 233) que explica quando o pároco pode 
negar-se a abençoar um matrimônio sem prévia confissão dos nubentes. 
Diz a Sagr. Congregação: "1 9 Si quis est publicus vel notorius pecca
tor, v. gr. publice in concubinatu vivit, communionem paschalem non 
peragit; 29 si quis in contemptum vel despectum Ecclesiae confessionem 
renuit; 39 si ex matrimonio sine praevia confessione celebrando scanda
lum oritur". Do exame destas palavras resulta que é pecador público ou 
notório aquele que não faz a comunhão pascal, isto é, que não costu
ma fazê-la. O texto diz "peragit" e não "peregit". A interpretação ade
quada temos em Coronata (li, p. 133): "São pecadores públicos os que 
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por vários anos deixaram de receber os Sacramentos da Confissão e 
Comunhão, sendo ~sta circunstância notória". 

Quanto à confissão, a Sagr. Congregação supõe que a negação te
nha sido feita em desprezo ou desrespeito à Igreja, ou ainda que da 
omissão da mesma se origine um escândalo. Segue-se daí, como res
posta e solução de nossa consulta, que a simples recusa da confissão 
frequentes vezes não é motivo suficiente para negar a assistência ao 
matrimônio. Importa muito verificar se a atitude do noivo ou dos noi
vos os torna ou não pecadores públicos no sentido do Direito. E' cla
ro que isto só pode ser decidido em cada caso particular. Conforme o 
resultado, então, serâ ou não aplicado o cân. 1066. 

Frei F r a n c. Xavier, O. F. M. (Baía.) 

Pequenos Casos Pastorais. 

Batismo em Casa. - Tenho verificado aqui na reg1ao deste Esta
do. . . que muitas pessoas têm o costume de batizar as crianças em 
casa, com o batismo de âgua, mesmo no caso em que a criança goze 
de perfeita saúde. Mais tarde levam-na à igreja para as restantes ce
rimônias. Eu mesmo tive ocasião de verificar vários casos de perto e 
até dentro da cidade. Vi uma criança de dois anos mais ou menos 
numa casa, distante da matriz algumas quadras apenas. Essa criança 
foi batizada em casa por um leigo, sem que estivesse doente; e ain
da não havia sido levada à igreja para fazer as outras cerimônias. Ad
mirado falei com alguns Padres sobre este assunto. Eles me disseram 
que era um abuso. Um Padre, porém, defendeu este costume afirman
do que não era abuso reprovável, mas sim um costume lícito aqui no 
Estado. . . Se alguém me vem pedir - assim disse aquele Padre -
água benta para batizar uma criança em casa que não está doente, pri
meiro lhe aconselho de levar a criança à igreja, mas não digo que está 
proibido batizar em casa em tais circunstâncias e, feita esta advertên
cia, forneço a água. Contou-me até um caso em que fornecera água 
benta para batizar uma criança que morava apenas três quilômetros 
distante da cidade e isto com toda a tranquilidade de consciência. -
Da minha parte confesso que estou bastante admirado da opinião e 
do procedimento desse Padre. Consultei a Pastoral Coletiva de 1915, 
o Concílio Plenário e alguns compêndios de Moral e não achei justifi
cativa para esse costume. Até, pelo que entendi, tal costume não pas
sa de um abuso condenável. O Padre defensor do costume mencionado, 
acentuando a obrigação que têm os pais de providenciar quanto antes 
.o batismo das crianças, recorre ao cân. 1098, n. 1 como argumento por 
analogia. Não consegui ver a força desse argumento; parece-me que não 
há paridade e base para uma argumentação sólida e razoável. Além 
disso, nenhum autor que tive em mão faz referência a esse argumento. 
Em todo caso pode ser que haja alguma justificativa para tal costume 
que me passou despercebida. Gostaria, pois, de saber, se esse costume 
é lícito, como sustenta aquele Padre, ou então se é um abuso conde
nável. - (N. N.) 

A solução desta dificuldade, segundo nossa opinião, está nos decre
tos nn. 168 e 169 do nosso Concílio Plenário, que, para utilidade dos 
leitores, deixamos aqui seguir: "Parochi et concionatores, ad normam 
canonis 737, frequenter fideles commoneant, "Baptismum esse Sacramen-
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torum januam ac fundamentum, omnibus in re vel saltem in voto neces
sarium ad salutem", ejusque collationem non esse ultra decem dies dif
ferendam. lidem, ad praescriptum canonis 743, edoceant christifideles 
de modo Baptismi administrandi in casu necessitatis et praecipue in 
mortis periculo iuxta instructionem, quae prostat in Appendice XXIII. 
- luxta canonem 747 instruant praesertim parentes, medicos, chirur
gos et obstetrices de Baptismo foetibus abortivis administrando sal
tem sub conditione: si es vivus. - ln toeis dissitis laicum probum et 
apprime instructum delegent ad Baptismum impertiendum infantibus vel 
etiam adultis non baptizatis in mortis periculo constitutis. - Si infans, 
urgente necessitate, a laico fuerit baptizatus, parochus de Baptismi vali
ditate diligenter inquirat, eundem laicum praesertim interrogans, quo 
modo Baptismum ministraverit. - ln dubio Baptismum sub conditione 
renovet; si vero nullum adsit de vali dita te dubium, caeremonias in eccle
sia vel in publico oratorio, licet fonte baptismali carente, quamprimum 
suppleat". 

A esses decretos citados acrescentaremos o seguinte texto tomado 
do Apêndice XXIII citado no parágrafo segundo: "Sendo o sacramento 
do batismo de necessidade absoluta para a salvação, de sorte que quem 
não é batizado não pode entrar no céu, devem todos saber adminis
trá-lo, para que o façam quando for necessário; pois em qualquer pe
rigo e doença, ainda que leve, se o sacerdote não puder acudir de 
pronto, os leigos podem e devem administrá-lo às crianças, contanto 
que o saibam fazer, homem ou mulher, católico ou herege, cristão ou 
pagão, e até o pai ou mãe da criança". 

Como se vê, pelo decreto 168, § 2 e Apêndice XXIII nele citado 
podem e devem os leigos administrar o sacramento do batismo em caso 
de necessidade, sobretudo em perigo de morte. õ "caso de necessidade" 
é interpretado pelo Apêndice como "em qualquer perigo e doença, ainda 
que leve". 

E para que as crianças não fiquem levianamente expostas ao pe
rigo de morrerem sem o batismo, prescreve o parágrafo primeiro do 
decreto 168 que o batismo não seja adiado além de 10 dias depois 
do nascimento. 

Esta norma dificilmente poderá ser observada com rigor em luga
res distantes da igreja matriz ou outras igrejas. Por isso admoesta o 
mesmo decreto (§ 4) que nesses lugares distantes seja um leigo ho
nesto perfeitamente instruído, para que esse possa administrar o ba
tismo às crianças e mesmo a adultos não batizados em perigo de morte. 
Também aqui a lei não permite que esse leigo batize indiscriminada
mente todas as crianças, mas somente quando constituídas em perigo 
de morte. 

Concluindo, podemos dizer que não é segundo a mente da Igreja 
esse costume de batizar todas as crianças em casa, também as que go
zam de perfeita saúde. Os responsáveis pelas crianças têm, pelo . con
trário, a obrigação, quando as crianças moram bastante perto da igre
ja, de levá-las quanto antes, ao menos dentro de 10 dias, à igreja para 
que este grande sacramento lhes seja administrado pelo ministro con
sagrado. Contudo, "considerem todos a grave obrigação que têm de 
não deixar morrerem sem batismo as crianças, porque, faltando-lhes 
este sacramento, ficarão elas excluídas do céu" (Apêndice XXIII). 

Fr. A I e i x o, O. F. M. 
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Celebração da Missa em Casas Particulares. - Que dizer do uso, 
em certos lugares quase comum; de se celebrarem missas em casas 
particulares, em dias que não são de preceito, com assistência reduzi
da de 20 ou 40 convidados, em locais próximos de grandes e pe
quenas igrejas, oratórios públicos e semi-públicos. Os pretextos alega
dos para tais concessões são, geralmente: o dia do patrono da institui
ção, clube ou escola, em cuja sede é celebrada anualmente a missa; 
ou ainda, o aniversário natalício, bodas de prata de casamento ou cin
quentenário de residência ininterrupta de uma família na determinada 
casa, em que se celebra a missa; etc.. . . Como conciliar esse proceder 
com a doutrina do cânon 822, § 4 que permite ao Ordinário dar li
cença para celebração de missa em oratório privado somente "per mo
dum actus, justa tantum et rationabili causa, in aliquo extraordinario 
casu ... "? E mais: este cânon deve ser interpretado "restrictive", se
gundo declaração contida na A. A. Sedis, XI, ano de 1919, pág. 478. Não 
basta o caso de enfermidade do sacerdote ou de algum parente seu, 
mas é preciso que venha unido à criscunstância de um aniversário es
pecial, segundo comenta, tratando do caso, Vermeersch em seu comen
tário do Direito Canônico, Liber III, De Rebus, Pars 1, Tit. III, Caput 
1 De Sacrosancto Missae Sacrificio. Nas concessões feitas pela S. C. 
de Propaganda Fide aos Missionários (concessões reconhecidamente la
tas) lê-se que, quanto à faculdade de celebrar missa fora do lugar 
sagrado ... "non licere ex devotione, licere tamen ex necessitate" (Cone. 
Plen. Apêndice XXXII, pág. (147) e seguintes). Não lhe parece tam
bém estranhável a celebração de missas campais por motivo do Dia 
da Pátria, quando não é de preceito; ou em regozijo pela tomada de 
posse de um governador de Estado, quando há sobre o caso reco
mendações tão explícitas e severas, no Apêndice XXXIII, pág. (151) 
do mesmo Cone. Plen.? - (N. N.) 

Daremos apenas uma resposta muito breve; porque esta dificuldade 
já foi por nós respondida no fasciculo de Setembro próximo passado 
da nossa revista, num artigo intitulado "O privilégio de altar portátil" 
(págs. 653-659). Aí já mencionamos, baseando-nos nas palavras do 
Exmo. Secretário da S. Congregação dos SS. Sacramentos, essa pro
pensão existente entre os fiéis de tirarem as sagradas cerimônias das 
igrejas para as transferir a lugares profanos; o que chama o Exmo. 
Secretário da S. Congregação "tentativas para laicizar as cerimônias 
eclesiásticas". E citando no mesmo artigo a resposta da S. Congrega
ção aos Bispos da Itália, frisamos que "causa justa e razoável", para 
os Ordinários concederem a celebração da missa fora da igreja e ora
tórios é unicamente aquela que se inspira nas altíssimas razões do 
culto divino e no bem espiritual dos fiéis, sendo expressamente re
provada como causa justa e razoável o motivo de com a celebração 
da missa fora da igreja celebrizar comemorações profanas ou para dar 
realce a festas de caráter politico. Dai o consulente pode fàcilmente 
concluir que os pretextos indicados na sua consulta para a celebração 
da missa fora da igreja em sua maioria estão reprovados pela S. 
Congregação. Fr. A 1 eixo, O. F. M. 

· Binação nas Primeiras Sextas-feiras e nas festas Supressas. -
Concernente ao privilégio de binar nas primeiras Sextas-feiras de cada 
mês e nas festsa supressas, li numa revista a seguinte resolução: 
~· ... para os operários poderem comungar e assistir à santa missa, pode 
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o Vigário, por ex., celebrar uma santa missa às 6 hs. e a missa de 
costume às 7.30 hs." Compreendo isto perfeitamente, porque o privi~ 
légio de binação nas primeiras Sextas-feiras e festas supressas foi con
cedido em bem do povo. Esta expressão "em bem do povo", entre ... 
tanto, me parece muito elástica, e sua interpretação na vida prática 
parece ultrapassar os justos limites. Assim duvido seriamente, se é 11 ... 
cito binar em tais dias quando um outro padre celebra na mesma 
hora. E' este o caso que desejava ·propor ao casuísta da REB.: Um Vi
gário de certa paróquia convida para todas as festas supressas um 
outro sacerdote para que celebre na paróquia dele uma segunda mis
sa; o próprio Vigário também bina. E não raras vezes acontece que 
celebram à mesma hora. Há pouco tempo, por ex., na festa de S. Ma
teus, este Padre celebrou a sua missa de binação naquela igreja pa· 
roquial às 7.30 hs. num altar lateral (missa encomendada); um outro 
Padre também celebrou às 7.30 hs. em altar lateral e o Vigário no 
altar-mor, na mesma hora. E isto acontece frequentemente por aqui. 
Desejava saber, se isto é lícito, se este é o sentido da cláusula "em 
bem do povo". Gostaria de saber também, se, por ex., nestas festas 
supressas é lícito binar, celebrando em horas diferentes, mas só pelo 
motivo de os fiéis poderem encomendar mais missas pelos seus de
funtos ou em outras intenções? - (N. N.) 

Evidentemente, a cláusula "em bem do povo", ou como diz tex
tualmente o privilégio concedido ao Episcopado Brasileiro depois do 
Cone. Plenário "contanto que seja em benefício das almas", por mais 
elástica que possa parecer, segundo a nossa humilde opinião, jamais 
poderá ter este sentido que lhe querem dar os interpretadores dos quais 
fala a consulta. Ela deve, ao invés, ser interpretada segundo a mente 
da S. Sé que se manifesta em outras leis ou lugares paralelos. O n<> 
4 do elenco dos privilégios concedidos ao Episcopado Brasileiro pela 
S. Congregação dos S. Sacramentos, por ex., e que concede aos nos
sos Bispos a faculdade de permitir aos sacerdotes, durante todo o tem
po pascal, a binação até em dias de semana, nos campos distantes da 
igreja paroquial, contém também esta mesma cláusula "em benefício 
dos fiéis", mas, explicando, logo acrescenta: "isto é, para que naqueles 
lugares onde raramente chega o sacerdote, o preceito pascal seja mais 
fàcilmente cumprido pelos fiéis". 

Um Bispo da Bélgica obteve em 1926 da S. Sé o privilégio (ad 
triennium) de permitir aos seus sacerdotes a binação aos domingos 
só pelo motivo seguinte: "Onde for isto necessário para promover as 
frequentes comunhões". O privilégio deixa entrever que a binação não 
era necessária para que os fiéis pudessem cumprir o preceito domini
cal, não faltava a missa em hora mais tarde, para que os fiéis se pu
dessem revezar; faltava, porém, outra missa em hora mais cedo e cô
moda para a comunhão dos fiéis. Foi concedido o privilégio só para 
promover as frequentes comunhões. Foi também por este motivo que 
a S. Sé permitiu a binação nas primeiras Sextas-feiras de cada mês; 
isto é, para que maior número de fiéis pudessem comungar neste dia 
e assistir à santa missa em desagravo das muitas injúrias feitas ao 
Coração de Jesus. Também nas festas supressas é este o motivo pre
ponderante ou único, para que os fiéis possam mais •cómodamente san
tificar estas festas, assistindo em. maior número à santa missa e re
cebendo a comunhão. Enfim, o decreto n<> 195 do Cone. Plen., repetindo 
o cân. 806, adverte mais uma vez expressamente que "fica suspensa 
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(aos domingos) a faculdade de binar logo que estiver presente outro 
sacerdote disposto a celebrar em hora conveniente ao povo". Ora, 
se tal prescreve a lei eclesiástica com relação aos domingos, onde os 
fiéis estão obrigados à assistência da missa, a fortiori devemos dizer 
que cessará ou antes ficará suspensa a faculdade de binar nas pri
meiras Sextas-feiras e festas supressas logo que estiver presente ou
tro sacerdote disposto a celebrar na hora conveniente. De forma al
guma será lícita a binação, em tais dias, na igreja onde na mesma 
hora já celebra um outro sacerdote. Isto seria simplesmente um abuso 
grave e condenável. Também não é lícita a binação nos dias men
cionados somente pelo motivo de assim os fiéis terem a possibilidade 
de poderem encomendar missas em maior número pelos seus defun
tos ou em outras intenções. Tal não é o sentido, na mente da Sé 
Apostólica, da cláusula: "em benefício do povo". 

Fr. A I e i x o, O. F. M. 

Confissão Anual. - Folheando a revista "Christus'~, n9 de Abril do 
presente ano, pág. 323, deparei-me com um caso, cuja solução não me 
pareceu acertada. E' que um pároco, tendo feito ver a seus paroquianos 
que aqueles que não fizessem sua confissão até 29 de Junho (con
forme privilégio para a América Latina), cometeriam pecado mortal; 
seu cooperador achou que ele exagerava, opinando que o preceito po
deria ser cumprido fora desse tempo, contanto que o penitente não 
tivesse ultrapassado um ano de sua última confissão. E o casuísta da 
referida revista resolveu a favor do cooperador. No meu modo de pen
sar, porém, a razão está do lado do pároco, porque no caso existem 
dois preceitos: 1) o do cân. 906 (e segundo esse, a razão estaria com 
o cooperador); 2) o do cân. 859, em que se limita o tempo da comu
nhão pascal, de Ramos a in Albis (o que na América Latina se am
plia: de Setuagésima a S. Pedro). Desejava pois da REB um esclare
cimento que servisse para mim e talvez para os outros. - (Um Vi
gário do interior.) 

Não temos à mão o número da revista "Christus", devendo confiar 
na fiel exposição do consulente. De fato, há no caso acima dois pre
ceitos: o da confissão anual e o da comunhão anual, ou mais corre
tamente, a comunhão pascal. O cânon 895 determina no primeiro pa
rágrafo que todos os fiéis chegados ao uso da razão devem uma vez 
por ano, ao menos no tempo pascal, receber o sacramento da SS. Eu
caristia, a não ser, etc.. . . E o parágrafo segundo descreve mais ex
plicitamente o âmbito deste tempo pascal. O cânon 906 prescreve que 
todos os fiéis chegados ao uso da razão devem, ao menos uma vez 
por ano, confessar todos os seus pecados. 

O caso publicado na revista "Christus", conforme deduzimos da 
consulta, trata da confissão anual. Sendo assim, o pároco de quem se 
trata no caso está de fato exagerando. A lei canônica não exige que 
a confissão anual seja feita justamente no tempo pascal. De ordinário 
será feita no tempo pascal como preparação necessária para a comu
nhão; mas se alguém não tem pecados mortais, pode muito bem fazer 
a sua comunhão pascal sem antes se ter confessado. Além disso, se
gundo os moralistas o preceito da confissão anual obriga sómente os 
que cometeram pecado mortal. A razão é porque nem o direito divino 
nem o eclesiástico nos obrigam a confessar os pecados veniais. A Jgre-
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ja pela lei canônica quer somente prescrever o tempo da confissão, 
quando necessária (cfr. v. gr. No 1 d i n, Th. Mor. II, n. 691). 

Sobre a idade de discrição ou uso da razão necessário à recepção 
dos dois sacramentos existe uma resposta da Comissão Pontifícia (24 
de Fev. de 1924). Não foi publicada no órgão oficial da S. Sé; apa
receu porém em várias revistas. A resposta foi dada privadamente pelo 
então Presidente da Comissão, Cardeal Gasparri. E é a seguinte: "L'uso 
di ragione, di cui parla il Codice nei canoni 854, §§ 2, 3, 5; 859, § 1, 
ed 906, e quello che si richiede a commettere peccato mortale, o quel
lo sufficiente a peccare solo venialmente? Risposto: L'uso di ragione 
per la santa Communione e quello indicato chiaramente nel canone 
854, §§ 2 e 3; e t'uso di ragione per il precetto annuale della confes
sione, di cui ai can. 906, e quello fin qui richiesto". NB. Na carta di
rigida ao Bispo orador, o próprio Cardeal Gasparri acrescentou que 
o uso da razão requerido pelos cc. 854 e 859 é aquele que é suficiente 
para se cometer pecado venial. 

Como complemento acrescentamos a seguinte resposta da Comis
são Pontifícia, aliás a primeira dada pela dita Comissão (3 jan. 1918. 
Tem apenas caráter oficioso, porque não foi publicada no órgão oficial 
da S. Sé. Ei-la: "Utrum pueri, qui etsi septimum aetatis annum nondum 
expleverunt, tamen, ob aetatem discretionis seu usum rationis, ad pri
mam Communionem admissi jam fuerint, teneantur duplici praecepto con
fessionis saltem semel in anno et Communionis semel in anno, saltem in 
Paschate. Resp. Affirmative. Et ratio in aperto est. Nam quamvis can. 
12 statuat: "Legibus mere ecclesiasticis non tenentur.. . qui licet usum 
rationis assecuti septimum aetatis annum nondum expleverunt", subdit 
tamen: "nisi aliud in iure expresse caveatur". Jamvero in can. 859, § 1, 
et 906 expresse cavetur: "Omnis utriusque sexus fidelis postquam ad 
annos discretionis, idest ad usum rationis pervenerit, etc .... " 

Fr. A I e i x o, O. F. M. 

Terrenos Pertencentes à Igreja Matriz. - Existe dentro desta pa
róquia vasto patrimônio em terras doadas por particulares à igreja lo
cal hã mais de meio século. Com o tempo desapareceu completamente 
o documento da doação, mas a certeza dela conservou-se firme na 
tradição unânime dos moradores e no arrendamento das terras a par
ticulares. Contudo não faltam os de mã fé que não reconhecem o 
direito da igreja e pleiteiam anexação, posse ou usocapião dos terrenos 
arrendados ou aforados. Como proceder pois para garantir diante do 
direito civil o patrimônio sagrado, se possível, evitando os ônus e 
aborrecimentos inevitáveis das demandas judiciais?.. . Como alienar tais 
terras na falta da procedência escrita delas? - (N. N.) 

O que posso aconselhar ao consulente, é o seguinte: Mande exami
nar o cadastro da Prefeitura. Nele provàvelmente se encontrará regis
tado o documento sobre a doação daqueles bens imóveis. Mande tirar 
uma cópia autêntica, e terã outra vez em mão os necessários documen
tos legais. Se no cadastro da Prefeitura nada existir a respeito, seria 
o caso de se pedir ao juiz o título declaratório da posse; o que ele 
poderá fazer, se existirem recibos das rendas recebidas, recibos de paga
mentos de impostos (territorial, predial) ou recibos dos arrendamentos, 
dos aforados. Aconselho ao consulente conversar sobre o assunto com 
um advogado amigo, mais enfronhado nestas questões, que lhe poderá 
ser mais útil do que nós. Fr. A 1 e i x o, O. F. M; 
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DOCUMENTAÇÃO 
Atos da Santa Sé. 

lndultum Ritualls Romani Lingua Latina et Oalllca Exarati. - Emi
nentissimus Cardinalis Emmanuel Caelestinus Suhard, Archiepiscopus Pa
risiensis, totius Episcopatus Galliae nomine, supplices Sanctissimo Do
mino Nostro Pio Papae XII preces obtulit ut, attentis hodiernis peculia
ribus circumstantiis, de Apostolica suprema Auctoritate, in administratione 
quorumdam sacramentorum, Baptismi nempe, Extremae Unctionis ac Ma
trimonii, nec non in Exsequiis Defunctorum, vulgaris linguae, gallicae 
scilicet, usum, determinatis in precibus, concedere dignaretur: prouti in 
quibusdam aliis Europae regionibus in similibus indultum fuit. Annuente 
vero precibus Sanctissimo Domino, idem Eminentissimus Archiepiscopus, 
curantibus sacerdotibus de re liturgica peritis, editionem novi Ritualis se
dulo praeparare sategit, conformem nempe Codici Iuris Canonici et 
postremae editioni typicae Ritualis Romani, in qua, ad intellig~ntiam et 
pietatem populi, lingua vulgari ii ritus et orationes posita sunt, quae 
magis opportuna videbantur; quod Rituale ita concinnatum Sacrae Con
gregationi Ritibus tuendis praepositae pro revisione et approbatione re
verenter subjecit. Sacra porro Rituum Congregatio, exhibito Rituali ac
curato examine perpenso, prae oculis habitis peculiaribus hodiernis cir
cumstantiis, benigne indulsit ut: a) confiei possit pro tota Gallia novum 
Rituale in quo textus latinus integer referatur, translatio vero gallica in 
iis, quae permittuntur, iuxta textum latinum ponatur; b) in collatione 
vero sacramentorum, in quantum ad intelligentiam et pietatem populi ne
cesse sit, sacerdos lingua vernacula proferre possit ea tantum quae se
quuntur: l 9 in administratione Baptismi parvulorum: solo in textu latino 
ponantur, ac proinde semper et sola hac lingua dicantur: exorcismi, omnes 
formulae unctionum ac benedictionum, nec non ipsa baptismi forma; 29 

in administratione baptismi adultorum: praeter ea quae superius recensita 
sunt, etiam latina lingua tantum imprimantur et recitentur psalmi et 
aliae preces initiales; 39 in ordine ministrandi sacramentum Extremae 
Unctionis: latina tantum lingua adhibeatur in oratione impositionis ma
nuum super infirmum, in verbis unctionum, et in orationibus subsequen
tibus; 49 in celebratione matrimonii: lingua gallica sacerdos uti poterit 
ad omnia, praeter benedictionem anuli et formulam: Ego coniungo vos 
etc.. . . ln benedictione nuptiali extra Missam, danda ex apostolico in
dulto quando Missa non dicitur, preces, quae in Rituali Romano haben
tur, recitari possunt lingua gallica; 59 in exsequiis vero peragendis pro 
fidelibus defunctis: sola língua latina preces et absolutiones peragi debent. 
Nihil tamen vetat quominus, hoc ritu absoluto, vulgari lingua aliae ad
dantur preces pro opportunitate temporis et loci, ab Ordinariis deter
minandae et ab ipso sacerdote recitandae. Quae omnia, cum perbenigna 
approbatione et concessione per Eminentissimum Cardinalem Clementem 
Micara, Episcopum Veliternum et S. Rituum Congregationis Praefectum, 
Sanctissimo Domino nostro Pio Papae XII submissa fuerint, in audientia 
diei 28 novembris 1947, Sanctitas Sua libenti animo approbare et con
cedere digna ta est; contrariis quibuscumque etiam speciali mentione dignis 
minime obstantibus. Datum Romae, die 28 novembris 1947. C. Card. 
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Micara, Ep. Veliternus, Praefectus. A. Carinci, Archiep. tit. Seleucien., 
Secretarius. - (Eph. Lit. 1948, pp. 280-281.) 

De Ritu Servando ad Purificandum Calicem in Binatione. - S. Con
gregatio Rituum. Hodiernus Archiepiscopus Tridentinus Sanctissimo D. N. 
Pio Papae XII humillime exposuit: Iuxta lnstructionem 11 martii 1858 
circa binationem Missarum, prouti exstat in Appendice Ritualis Romani, 
habetur quod sacerdos binans in diversis ecclesiis debet calicem purifi
care, sumendo guttas Pretiosissimi Sanguinis post secundum evangelium, 
aguam infundendo et postea in sacrarium proiciendam. Nunc oritur 
quaestio circa ritum servandum a sacerdote binante in eadem ecclesia 
et proprie circa verba Instructionis: "Quin calicem purificet". Circa quam 
rem Archiepiscopus Orator ab eodem Sanctissimo D. N. humillime petiit 
utrum verba: "quin calicem purificet" significent guttas Pretiosissimi San
guinis non sumendas esse, negue aguam infundendam, vel guttas sumen
das esse quin aqua infundatur et calix abstergatur. Et S. R. C., audito 
quoque Commissionis Specialis suffragio, omnibus mature perpensis, pro
posito dubio respondendum censuit: Servari posse praxim de qua in pe
titione: id est, sacerdos, in casu, 11011 oportet ut sorbeat Sanguinis guttas 
in calice exstantes, quamvis hoc facere. possit. Atque ita rescripsit atque 
declaravrt. Contrariis 11011 obstantibus quibuscumque. Die 1 iulii 1947. A. 
Carinci, Archiep. Seleucien., Secretarius. Henricus Dante, Substitutus. -
(Eph. Lit. 1948, p. 283.) 

Explanationes Super Decreto "Spiritus Sancti Munera". - S. C. de 
Disciplina Sacramentorum. Roma, 6 marzo 1947. Emo e Revmo Signor 
mio Ossmo, in riscontro a venerata lettera di V. Em. Revma dei 13 dello 
scorso febbraio, mi reco ad onore di comunicarLe quanto segue in ris
posta ai due dubbi segnalati a questo S. Dicastero relativi ai recente 
Decreto "Spiritus Sancti munera" sulla Cresima. II primo dubbio verte 
sull'interpretazione da darsi alia condizione per la valida e lecita ammi
nistrazione della Cresima contenuta sotto il n. 2 p. 1 dei citato Decreto, 
cosi formulata: "Dummodo hi fideles (cioe i cresimandi) ex gravi morbo 
in vero mortis periculo sint constituti ex quo decess1zri praevideantur". 
E precisamente I'Em. v. chiede perche nel Decreto si dica "in vero 
mortis periculo" e non, come parrebbe bastevole, "in mortis periculo"; 
di piu domanda, quando si raggiunga il minimo necessario perche si 
verifichi l'altro comma: "ex quo decessuri praevideantur". A tale ri guardo 
si puo osservare che le parole dei primo inciso dovranno valutarsi con 
criterio morale: e cioe o quando il medico abbia giudicato che I'infermo 
si trovi in vero pericolo di morte; o quando, anche in assenza dei me
dico, i1 sacerdote cresimante nella sua prudenza ed esperienza, considerate 
tutte le circostanze, della gravità e durata della malattia, dell'età, delle 
condizioni generali dell'infermo. . . siasi convinto che effettivamente ques
to si trovi non in un dubbio o anche solo probabile, ma in un certo e 
reale pericolo di vita. Le altre parole "ex quo decessuri praevideantur" 
praticamente dovranno considerarsi come equivalenti a quelle usate dai 
Codice di D. C. in analoghe circostanze: "urgente mortis periculo" (cc. 
1043-1044-1046). Si potrà all'uopo utilmente consultare quanto riferisce 
l'Emo Card. Gasparri nel Tract. can. de matrimonio (ed. nova ad men
tem Codicis, vol. I, n. 393) e altri autori che hanno commentato i ca
noni citati. Quanto ai secondo dubbio, sembra che i1 conferimento della 
Cresima in codesta città di Palermo, attesa la coesistenza in sito della 
Em. V. e di altri due Eccmi Vescovi, debba essere fatto, nella generalità 
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dei casi, da un Vescovo. La valutazione peraltro dei legittimo impedi
mento, che dispensa il Vescovo residenziale dai conferiria personalmente, 
e tasciata ai Suo prudente arbitrio, non essendo possibile determinare a 
priori detti impedimenti, che possono essere della piu varia natura.· E lo 
stesso va detto dei grave incomodo che dispensa il Vescovo Ausiliare e 
Titolare. Per l'amministrazione della Cresima fuori di codesta città, si 
pensa che cio costituisca un impedimento permanente legittimo per l'Em. 
V., come pure un grave incomodo per codesti due Eccmi Vescovi, a meno 
che sia l'Em. V. che detti Eccmi già si trovassero casualmente in sito 
dove giace l'infermo, o a portata di mano dei medesimo. Nella speranza 
d'aver soddisfatto alia richiesta di V. Em. Le bacio umilissimamente te 
Mani, mentre con sensi di profondissimo ossequio godo professarmi um.mo 
dev.mo obb.mo servo vero di V. Em. Revma, D. Card. Jorio, Prefetto. 
F. Brassi, Segretario. - (Eph. Lit. 1948, págs. 270-271.) 

De Admissione Vexlllorum haud Benedictorum in Funeribus. -
Responsum Supremae S. C. Sancti Officii Emo. Card. Hernesto Ruffini, 
Arch. Panormitano. Roma, 6 marzo 1947. Emo e Revmo Signor mio 
Ossmo, e pervenuto a questa S. S. C. il venerato foglio n. 68 in data 
dei 27 gennaio u. s., con cui l'Em. V. R. dopo aver informato che l'Episco
pato Siculo aveva deciso di "non benedire nessuna bandiera di partito, 
anche se i1 partito avesse un programma cristiano", domandava istruzioni 
circa l'ammissione di bandiere non benedette nei cortei funebri, nella parte 
che segue il feretro. ln proposito mi reco premura di significare all'E. V. 
che gli Emi e Revmi [ Consulto ri] di questa S. S. C., nella Riunione Ple
naria dei 5 marzo, hanno innanzi tutto rilevato la saggezza e l'opportu
nità delta decisione, presa da codesti Ordinari, di non permettere che 
siano benedette bandiere di qualsiasi partito politico, e quindi di proi
bire che siano introdotte in chiesa. Per que! che riguarda poi l'istruzione 
richiesta, gli Emi Padri, mentre hanno confermato quanto e stato giusta
mente stabilito da codesti Eccmi Ordinari, e cioe che "nella parte che 
precede il feretro non debbano essere ammesse bandiere non benedette". 
ritengono non potersi dare una norma generale e obbligatoria riguardo 
alia parte dei corteo che si forma spontaneamente con l'agglomerarsi dei 
popolo dietro il feretro, tanto piit che difficilmente si possono controllare 
e ordinare enti o persone in questa parte privata dei corteo. La eosa 
potrà essere quindi regolata dagli Ordinari secondo quanto sembrerà toro 
piit opportuno e possibife, attese te circostanze locali. E evidente pero 
che, se pure le Autorità religiose riterranno non potersi impedire la pre
senza di vessilli di partito tra la moltitudine che segue i1 feretro, deve 
restare sempre fermo che, quando i1 corteo ed il feretro stesso entre
ranno in chiesa, te insegne in questione dovranno essere escluse. Profitto 
delle circostanze per baciarLe umilmente le Mani e professarmi con sensi 
di profonda venerazione, dell'Em. V. Revma um.mo obb.mo dev.mo servo 
vero F. Card. Marchetti Selvaggiani, Segretario". - (Eph. Lit. 1948, 
p. 269.) 

Declaratio de Oradu Academlco Licentiae. - S. Congr. de Seminariis 
et Studiorum Universitatibus. Cum, vi Constitutionis Apostolicae Deus 
scientiarum Dominus, d. d. 24 m. Maii a. D. 1931, ad academicum Li
centiae gradum omnia exigantur quae ante eandem Constitutionem ad 
Lauream assequendam requirebantur, Sacra Congregatio de Seminariis et 
Studiorum Universitatibus, de speciali mandato Summi Pontificis, declarat 
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atque decernit Licentiam, dictae Constitutionis servatis normis obtentam, 
eosdem sortiri iuridicos effectus ac Lauream ante eandem Constitutionem 
adeptam, nisi aliter Sedes Apostolica in casibus particularibus decreverit, 
firmis potissimum praescriptis can. 1598, § 2 C.I.C. et art. 21, 2° me
moratae Constitutionis. Ex Audientia Ssmi d. 23 m. Maii a. D. 1948. 1. 
Card. Pizzardo, Praef ectus. 1. Rossino, Archiep. tit. Thessalonicen., Secre
tarius. - (AAS 1948, p. 260.) 

De lure Superioris Rellgiosi lnspiciendi Subditorum Litteras. - Pont. 
Commissio ad Codicis Canones Authentice Interpretandos. D. An religiosi 
exempti, in casibus in quibus Ordinario toei subiiciuntur, libere possint, 
ad normam can. 611, litteras nulli obnoxias inspectioni ad eundem Ordi
narium mittere et ab eodem recipere. R. Affirmative. Datum Romae, e Ci
vitate Vaticana, die 27 m. Novembri a. 1947. - (AAS 1948, p. 301.) 

De Privilegio Fori. - Pont. Commissio ad Codicis Canones Authen
tice Interpretandos. D. I. Utrum, ad incurrendam excommunicationem vel 
suspensionem de quibus in can. 2341, sufficiat ut quis, ausu temerario, 
personam ex recensitis in eodem canone conveniat coram laico iudice; 
an requiratur ut persona conventa re a iudice citetur. R. Affirmative ad 
primam partem, negative ad secundam. - D. li. An interpretatio data in 
responso ad dubium primum valeat retrorsum. R. Negative; et vim ex
·serit a die publicationis in Actorum Apostolicae Sedis Commentario 0/
ficiali. Datum Romae, e Civitate Vaticana, die 26 m. Aprili a. 1948. -
(AAS 1948, p. 301.) 

Declara tio S. C. Rituum de Translatione Verborum "Perfidi Judaei". 
ln bina ilia precatione qua sancta Mater Ecclesia in orationibus sol

lemnibus feriae sextae in Parasceve etiam pro populo hebraico Dei mi
sericordiam implorat, haec verba occurrunt: "perfidi iudaei", et "iudaica 
perfídia". Porro quaesitum est de vero sensu istius locutionis latinae, 
praesertim cum in variis translationibus, ad usum fidelium in línguas vul
gares factis, ilia verba expressa fuerint locutionibus quae auribus istius 
populi offensivae videantur. Sacra haec Congregatio, de re interrogata, 
haec tantum declarare censuit: "Non improbari, in translationibus in lin
guas vulgares, locutiones quarum sensus sit: "infidelitas, infideles in cre
dendo". Romae, die 10 lunii 1948. C. Card. Micara, Episc. Veliternus, 
Praefectus. A. Carinci, Archiep. Seleuc., Secretarius. (AAS 1948, 
p. 342.) 

lnstructio S. Congregationis de Religiosis de Institutis 
. Saecularibus. 

Cum Ssmus Dominus Noster Constitutionem Apostolicam Provida Ma
ter Ecclesia promulgavit, ad ea omnia exsecutioni efficacius mandanda 
-quae sapienter in Constitutione statuta fuerunt, Sacram Congregationem 
-de Religiosis, cuius competentiae Instituta Saecularia commissa sunt (Lex 
peculiaris, Art. IV, §§ 1 et 2), deputare dignatus est, ipsi omnes neces

:sarias et opportunas facultates ad hunc finem concedens. 
Inter munera et officia quae ex hac pontificia deputatione, iuxta ipsius 

·Constitutionis expressam definitionem, Sacram Congregationem gravant, 
illud recensendum quod "prout necessitas ferat atque experientia suffra
_getur, sive Constitutionem Apostolicam interpretando sive ipsam perfi-
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ciendo atque applicando", ipsa Congregatio normas edere valeat, quae ad 
lnstituta Saecularia generatim, vel ad aliqua ex eis singillatim necessariae 
seu utiles repittentur (Art. 11, § 2, 2•). 

lamvero, etsi completae atque definitivae normae lnstituta Saecularia 
respicientes, ne hodierna ipsorum lnstitutorum evolutio periculose coarcte
tur, in opportunius tempus melius differantur, tamen expedit ut aliqua, 
quae non ab omnibus in Constitutione Apostolica Provida Mater Ecclesia 
clare perspecta recteque fuerunt interpretata, planius statim declarentur 
atque in tuto ponantur, adamussim servatis praescriptionibus quae, in 
Litteris Primo f eliciter, a Ssmo Domino Nostro Motu proprio, sub die 
XII decurrentis mensis datis, statuuntur. Hinc Sacra Congregatio, per 
modum Instructionis, supremas normas colligere et clare digestas edere 
decrevit, quae merito basilares reputandae sunt ad solide Instituta Sae
cularia inde ab initio constituenda et ordinanda. 

1. Ut aliqua Associatio, etsi perfectionis christianae professioni atque 
apostolatus exercitio in saeculo impense dedita, nomen et titulum lnstituti 
Saecularis assumere iure meritoque valeat, non solum ilia omnia atque 
singula elementa habere debet quae, ad normam Constitutionis Apostolicae 
Provida Mater Ecclesia, ut necessaria et integralia lnstitutorum Saecularium 
recensentur ac definiuntur (Art. I et III), sed praeterea necesse prorsus 
est ut ab aliquo Episcopo, hac Sacra Congregatione prius consulta, ap
probata atque erecta sit (Art. V, § 2; Art. VI). 

2. Associationes fidelium, quae rationem notasque habent in Consti
tutione Apostolica descriptas, ab hac Sacra Congregatione de Religiosis 
omnes ubique, sive in territoriis iuris communis sive in territoriis Mis
sionum, iure ad normam ipsius Constitutionis dependent (Art. IV, §§ 1 
et 2) et Constitutionis Legi peculiari subiiciuntur, nec quavis ratione vel 
titulo ipsis licet, iuxta Litteras Primo felicite, (n. V), inter communes 
Associationes fidelium (C. I. C., L. II, P. III) remanere, salvo n. 5 huius 
Instructionis. 

3. Ad veniam pro erectione novi Instituti Saecularis obtinendam, Epi
scopus loci, et non alius, hanc Sacram Congregationem adire debet, eam 
distincte docendo de iis omnibus quae in Normis pro erectione et aJl)pro
batione Congregationum ab ipsa S. C. de Religiosis editis (6 martii 1921, 
nn. 3-8) definiuntur, congrua tamen congruis referendo (Art. VII). Mit
tenda etiam sunt schemata Constitutionum (sex saltem exemplaria), lin
gua latina vel alia in Curia recepta exarata, et insuper Directoria aliaque 
documenta, quae ad Associationis rationem atque spiritum dignoscendum 
inservire valeant. Constitutiones ea omnia continere debent, quae. Insti
tuti naturam, genera sociorum, regimen, formam consecrationis (Art. III, 
§ 2)_, vinculum e Sodalium Instituto incorporatione ortum (Art. 111, § 3), 
communes damos (Art. 111, § 4), membrorum institutionis rationem atque 
exercitia pietatis respiciunt. 

4. Associationes quae ante Const. Provida Mater Ecclesia legitime, 
ad normam praecedentis iuris, erectae vel approbatae ab Episcopis erant, 
vel pontificiam Associationum laicalium aliquam approbationem obtinuerant, 
ut ab hac Sacra Congregatione qua Instituta Saecularia, sive iuris dioece
sani sive pontificii, recognosci valeant, ad ipsam Sacram Congregationem 
documenta erectionis vel approbationis, Constitutiones quibus hucusque 
regebantur, brevem relationem historicam, disciplinarem et apostolatus, 
ac, praesertim si iuris tantum dioecesani sint, etiam testimonia Ordina
riorum in quorum dioecesibus sedes habent remittere debent. His omnibus 
ad normam Art. VI et VII Const. Provida Mater Ecc/esia perpensis atque 
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attente examinati~, prout casus ferat venia erectionis vel Decretum laudis 
concedi poterit. 

5. Associationes non ita pridem fundatae, vel non sufficienter evotu
tae illaeque etiam quae in dies excitantur, etsi spem bonam de se conci
pere merito faciant quod si res secunde procedant ex ipsis lnstitutà Sae
cularia solida ac genuina exurgere valeant, opportunius erit si non sta
tim S. Congregationi proponantur ut venia erectionis ab ipsa impetretur. 
Ex regula generali, quae nonnisi gravibus de causis rigide probatis, ex
ceptionem pati debet, hae novae Consociationes, donec sufficiens speci
men dederint, sub paterna Auctoritatis dioecesanae manu et tutela reti
neantur et exerceantur, prius uti mer.ae Associationes, quae facto potius 
quam iure existunt, deinde, non quidem per saltum sed pedetemptim atque . 
per gradus, sub aliquibus ex formis Associationum fidelium, ut Piae Unio
nis, Sodalitii, Confraternitatis, iuxta casus evolvantur. 

6. Dum hae praeviae evolutiones (n. 5) perdurant ex quibus clare de
monstrandum est, revera de Associationibus agi, quae plenam vitae per
fectioni et apostolatui consecrationem sibi proponunt, quaeque alias omnes 
habeant notas quae in vero Instituto Saeculari exiguntur, attente invigi
landum est ne quidquam his Associationibus interne vel externe permit
tatur, quod praesentem ipsarum conditionem excedat, et specificae Insti
tutorum Saecularium rationi et naturae respondere videatur. Ilia praesertim 
vitentur quae, denegata postea venia pro erectione in Institutum Saeculare, 
facile auferri vel destrui non possent et Superioribus vim quamdam inferre 
viderentur ad approbationem concedendam vel nimis facile largiendam. 

7. Ad iudicium securum et practicum ferendum de vera natura Insti
tuti Saecularis alicuius Associationis, scilicet an ipsa in saeculari statu 
et conditione sua membra ad iliam plenam consecrationem et deditionem 
efficaciter ducat quae, etiam in foro externo, imaginem referat status 
perfectionis completi, et quoad substantiam vere religiosi, haec sunt ac
curate perpendenda: 

a) an sodales qui, ut membra strictiore sensu sumpta Associationi 
inscribuntur, "praeter ilia pietatis et abnegationis exercitia" sine quibus 
perfectionis vita vana illusio dicenda esset, tria generalia consilia evan
getica una ex diversis formis quae Constitutio Apostolica admittit (Art. 
III, § 2), practice et solide, profiteantur. Possunt tamen admitti, ut mem
bra latiore sensu accepta, et maiore vel minore vi seu intentione Associa
tionis corpori adscripta, Sodales qui ad evangelicam perfectionem adspirent 
ipsamque in propria conditione exercere nitantur, etsi non singula consilia 
evangelica altiore gradu complectantur seu complecti valeant; 

b) an vinculum, quo membra strictiore sensu sumpta et Associatio 
inter se ligantur, stabile, mutuum ac plenum sit, ita ut ad normam Con
stitutionis, Sodalis Associationi se totum tradat et Associatio talis sit vel 
serio fore praevideatur, quae de Sodali curam gerere atque de ipso iure 
respondere velit ac possit (Art. III, § 3, 2°); 

e) an et qua ratione seu quo titulo sedes communes, quae in Con
stitutione. Apostolica (Art. III, § 4) praecipiuntur, actu habeat seu ha
bere nitatur, ut fines ad quos ipsae ordinantur obtineat. 

d) an ilia vitentur, quae Institutorum Saecularium naturae ac rationi 
non essent consentanea, ut ex. gr.: habitus qui non respondeat saeculari 
conditioni, vita communis ad modum vitae communis religiosae vel huic 
aequiparatae (Tit. XVII, L. 11, C .1. C.) externe ordinata (Art. II, § t; 
Art. 111, § 4). 

8. lnstituta Saecularia, ad normam Art. 11, § 1, 2•, Constitutionis 
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Apostolicae Provida Mater Ecclesia, salvisque eiusdem Constitutionis Art. 
X, et Art. li, § 1, 1 °, Religionum aut Societatum vitae communis proprio 
peculiarique iure non obligantur neque ipso uti possunt. Sacra tamen -Con
gregatio, aliqua particularia praescripta iuris religiosi lnstitutis Saeculari
bus etiam convenientia, per exceptionem, ad Constitutionis tenorem (ibi
dem, Art. li, § 1, 2°), accommodare et applicare, immo et criteria quaepam 
plus minusve generalia, experientia comprobata et rerum intimae naturae 
respondentia, prudenter ex illo iure requirere poterit. 

9. ln particulari: a) Etsi praescripta can. 500, § 3, stricte lnstituta 
saecularia non respiciant, nec prout iacent eisdem applicare necesse sit, 
tamen ex ei§ solidum criterium et clara directio pro approbandis et ordi
nandis lnstitutis Saecularibus deduci consulto potest. 

b) Etsi nihil impediat quominus, ad normam iuris (can. 492, § 1), ln
stituta Saecularia Ordinibus aliisque etiam Religionibus, ex speciali con
cessione, aggregari, et ab ipsis diversimode adiuvari et etiam aliquo modo 
moraliter dirigi valeant, tamen aliae strictioris dependentiae formae, quae 
lnstitutorum Saecularium regiminis autonomiae detrahere viderentur ipsam
ve tutelae plus minus strictae subiicere, etiamsi ab ipsis lnstitutis, mu
lierum speciatim, desiderentur et invocentur, non nisi difficulter, bono 
lnstitutorum attente considerato, atque spiritu et apostolatus cui incumbere 
debent natura ac ratione ponderatis, opportunisque adhibitis cautelis, con
cedi poterunt. 

10. lnstituta Saecularia, a) ex statu plenae perfectionis, quam profi
tentur, et ex totali apostolatui consecratione, quam imponunt, in hoc 
eodem genere perfectionis et apostolatus, ad maiora evidenter vocantur, 
quam ea quae fidelibus, optimis etiam, in Associationibus mere laicalibus 
aut in Actione Catholica aliisque piis operibus laborantibus sufficere 
viderentur; b) ita tamen propria apostolatus exercitia et ministeria, quae 
peculiares fines ipsorum lnstitutorum constituant, suscipere debent, ut 
eorum Sodales - vitatis accurate confusionibus - praeclarum abnega
tae, humilis, constantis collaborationis cum Hierarchia exemplum, aliis 
fidelibus qui eos vident et observant, pro viribus praebere possint, salva 
semper interna eorum disciplina (cfr. Motu proprio Primo felicite,, n. VI). 

11. a) Ordinarius, dum obtenta venia Sanctae Sedis erectionem lnsti
tuti Saecularis peragit, quod prius ut Associatio vel de facto vel ut Pia 
U nio seu Sodalitium exsistebat, definire poterit an expediat, relate ad 
conditionem personarum figendam et ad requisita in Constitutionibus 
lnstituti computanda, rationem habere illorum quae prius facta fuerunt, 
ex. gr. probationis, consecrationis, etc. 

b) ln primis decem annis lnstituti Saecularis, ab ipsius erectione 
computandis, Episcopus loci a requisitis aetatis, temporis probationum, 
annorum consecrationis aliorumque similium, quae pro omnibus lnsti
tutis generatim vel pro aliquo praescripta sint, dispensare potest in or
dine ad officia, munera, gradus aliosque iuridicos effectus. 

e) Domus seu centra ante canonicam erectionem lnstituti fundata, 
si ex venia utriusque Episcopi ad normam can. 495, § 1 fuerunt consti
tuta, ipso facto erectionis partes fiunt lnstituti. 

Datum Romae, ex Aedibus Sacrae Congregationis de Religiosis, die 
XIX mensis Martii, Sancto losepho, Sponso Beatae Mariae Virginis, sa
cra, anno MDCCCCXXXXVIII. Aloisius Card. Lavitrano, Praefectus. t Fr. 
Lucas Hermenegildus Pasetto, Secretarius. - (AAS 1948, pp. 293-297.) 



936 Documentação 

Decretum S. Congregationis de Religiosis. 
De Quinqaennali Relatlone a Rellgionibus, a Socletatlbus Vitae Communis 

et ab Institutls Saecularlbus Faclenda. 

Cum, transactis iam viginti quinque et amplius annis a publicatione 
Decreti Sancitum est, sub die 8 Martii 1922 (Acta Apost. Sedis, vol. XIV, 
a. 1922, p. 161), quo ordinabatur rela tio quinquennalis a Supremis Reli
gionum Moderatoribus ad Sanctam Sedem mittenda (c. 510), experientia 
clare docuerit quaenam ex ibi praescriptis confirmanda definitive videan
tur, quaenam illis addenda, quaenam autem demenda aut cor~igenda sint, 
prout a dicto Decreto iam innuebatur, Sacra Congregatio Negotiis Reli
giosorum Sodalium praeposita in coetu plenario Eminentissimorum Patrum 
diei 4 lulii 1947, quae sequuntur statuenda decrevit: 

1. Ad normam Codicis (can. 510) Abbas Primas, Abbas Superior Con
gregationis monasticae (can. 488, 8), Moderator Supremus cuiusvis Re
ligionis et Societatis vitae communis absque votis publicis (can. 675) 
pariterque Moderator Supremus Instituti saecularis iuris pontificii et Prae
ses cuiuscumque Foederationis domorum Religionum, Societatum in com
muni viventium vel lnstitutorum saecularium, ipsisque deficientibus vel im
peditis, eorumdem Vicarii ( can. 488, 8°), quinto quoque anno relationem 
de statu Religionis, Societatis, lnstituti vel Foederationis ad Sanctam 
Sedem, scilicet ad hanc Sacram Congregationem Negotiis Religiosorum 
praepositam, mittant, etiamsi annus pro exhibenda relatione assignatus, 
ex toto vel ex parte, in primum biennium ab inito regimine inciderit. 

li. Quinquennia sint fixa et omnibus, uti supra (n. !), communia, ip
saque a die prima Ianuarii 1923 computari pergent. 

Ili. ln relationibus exhibendis ordo, prout sequitur, servetur: 
1° Ex Religionibus, Societatibus vitae communis, Institutis saeculari

bus ac Foederationibus iuris pontificii virorum relationem mittent: 
primo quinquennii anno: Canonici Regulares, Monachi, et Ordines mi-

litares; 
secundo anno: Mendicantes et Clerici ceterique Regulares; 
tertio anno: Congregationes clericales; 
quarto anno: Congregationes laicales; 
quinto anno: Societates vitae communis, Instituía saecularia et Foe

derationes. 
2° Ex Religionibus, Societatibus vitae communis, lnstitutis saeculari

bus et Foederationibus iuris pontificii mulierum, habito respectu ad re
gionem in qua de iure domus princeps exstat, relationem mittent: 

primo quinquennii anno: Superiorissae Religionum ex ltalia, Hispania 
et Lusitania; 

secundo anno: Superiorissae Religionum ex Oallia, Belgio, Hollan-
dia, Anglia et Hibernia; 

tertio anno: Superiorissae Religionum ex reliquis Europae regionibus; 
quarto anno: Superiorissae Religionum ex Americae regionibus; 
quinto anno: Superiorissae Religionum ex aliis orbis partibus et in-

super Superiorissae Societatum vitae communis, Institutorum saecularium 
et Foederationum totius mundi. 

IV. Ut Sacra Congregatio necessarias ipsasque certas et authenticas 
notitias sibi comparare valeat illorum omnium Monasteriorum domorum
que sui iuris, virorum et mulierum, iuris pontificli quae ad quinquenna
Jem relationem transmittendam ex can. 510 non obligantur, necnon Con-
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gregationum, Societatum vitae communis et Institutorum saecularium iuris 
dioecesani haec observanda sunt: 

19 Superiores maiores Monasteriorum seu domorum sui iuris viro
rum quae, etsi iuris pontifieii, nec ad Congregationem monasticam perti
nent nec foederata aliis sint, tempore et ordine supra definitis (n. III, 19), 
summariam quinquennii relationem ab ipsis et a propriis Consiliariis 
subscriptam Ordinario toei deferent. Ordinarius autem exemplar relationis 
a se subsignatum, propriis, si casus ferat, additis animadversionibus, 
ad Sacram Congregationem intra annum ipsum quo relatio facta est 
transmittere sataget. 

29 Superiorissae maiores Monasteriorum Monialium cum proprio Con
sílio, iuxta ordinem supra (n. III, 29), pro Generalibus Moderatricibus 
statutum, brevem ac coneinnam relatianem quinquennii ab omnibus sub
scriptam Ordinario toei, si Moniales eidem subiectae sint, secus Superiori 
Regulari mittant. Ordinarius toei vel Praelatus regular:is relationis exem
plar, a se subsignatum, propriisque, si res ferat, animadversionibus addi
tis, ad Sacram Congregationem intra annum . ipsum quo relatio exarata 
fuit diligenter transmittendam curabit. 

39 Moderatores Supremi Congregationum, Soeietatum vitae commu
nis et Institutorum saecularium iuris dioecesani relationem quinquenna
lem a se et a proprio Consilio subsignatam Ordinario toei in quo Do
mus princeps inveniti.tr tempore et ordine supra (n. III, 19 et 29 ) sta
tutis exhibeant. Hanc relationem Ordinarius toei aliarum Domorum Or
dinariis communicare non omittat eiusque exemplar a se subsignatum et, 
proprio aliorumque Ordinariorum eirca Congregationem, Soeietatem vel 
lnstitutum saeculare addito iudieio, ad hanc Sacram Congregationem in
tra ipsum annum transmittat. 

49 Domus religiosae sui iuris et autonomae domusque Soeietatis sine 
votis vel Instituti saecularis, quae in Foederationem non coadunantur, 
sive iuris dioecesani sint sive iuris pontificii, ordine supra (n. III, 19 et 
29 ) definito, summariam quinquennii relationem deferent Ordinario toei. 
Ordinarius autem eiusdem relationis exemplar, a se subscriptum ac pro
priis, si casus ferat, additis animadversionibus ad Sacram Congregatio
nem pariter intra ipsum annum transmittat. 

V. ln exarandis relationibus omnes Religiones, Congregationes mo
nasticae, Soeietates vitae communis, Instituta saecularia et Foederationes 
iuris pontificii, etsi exemptione fruantur, adamussim elenchum quaestio
num, qui a Sacra Congregatione proponetur ac directo eisdem commu
nicabitur, sequantur. 

Monasteria Monialium, Domus autonomae Religionum, Soeietatum vel 
lnstitutorum saecularium iuris pontificii, Congregationes, Soeietates atque 
lnstituta saecularia iuris dioecesani breviores pro ipsis probandas for
mulas adhibeant. 

VI. Responsa propositis quaestionibus danda, onerata pro rei gravi
tate conseientia, sincera semper sint atque, accuratis praemissis infor
mationibus, pro viribus completa. Si in illis quae necessaria videntur 
defieiant vel responsa incerta vel parum secura appareant, Sacra Con
gregatio ex offieio, prnut opportunum iudicaverit, non exclusis, si opus 
sit, immediate ab ipsa factis investigationibus, ea complenda curabit. 

VII. Relatia, antequam a Superiore et a singulis Consiliariis seu As
sistentibus ex offieio subsignetur, praevio maturo, personali ac collectivo 
examini subiieienda est. 

ln mulierum Religionibus, Societatibus vitae communis, lnstitutis sae-
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éularibus ac Foederationibus iuris pontificii Moderatrix suprema relatio
nem, a se et a suo Consilio subscriptam, Ordinario loci Domus genera
litiae transmittat, ut ipse, ad normam iuris (can. 510) eidem relationi 
subscribere valeat; relationem ab Ordinario loci subsignatam Moderatrix 
generalis ad hanc Sacram Congregationem remittendam tempestive cuqtbit. 

VIII. Si quis vero ex Superioribus vel Consiliariis, quibus onus in
cumbit subscribendi relationi, aliquid non· parvi momenti eidem obii
ciendum habeat, quod suo voto modificare non potuit, vel aliquid circa 
ipsam quoquo modo Sacrae Congregationi significandum putaverit, id 
per privatas litteras praestare poterit et, iuxta casus, ex conscientiae 
officio ad id tenebitur. Verumtamen memor sit ipse conditionis suae et 
probe sciat conscientiam suam graviter oneratam iri, si quid a veritate 
alienum secretis his litteris exponere praesumpserit. 

IX. Sub cuiusque anni exitu omnes sive iuris dioecesani sive ponti
ficii, tam Religiones, quam Societates vitae communis et Instituta saecula
rià ac Foederationes prospectus annuos iuxta schemata in formulis a 
Sacra Congregatione exarandis ac communicandis contenta, praecipuo
rum quod ad statum personarum, operum aliorumve quae sive Sacrae 
Congregationis sive Superiorum magis interesse videntur, directo Sacrae 
Congregationi de Religiosis transmittant. 

Sanctissimus Dominus Noster Pius Pp. XII, in Audientia habita ab 
infrascripto Secretario Sacrae Congregationis de Religiosis, die 9 Iulii 
1947, 'praesentis Decreti tenorem approbavit et ab omnibus servari et 
publici iuris fieri mandavit, contrariis quibuscumque non obstantibus. 
t Fr. L. H. Pasetto, Secretari11s. ~ (AAS 1948, pp. 378-381.) 

Motu Proprio Pii PP. XII de lnstitutorum Saecularium Laude 
atque Confirmatione. 

Primo feliciter elapso anno a promulgata Apostolica Nostra Consti
tutione Provida Mater Ecclesia (cfr. AAS, XXXIX, n. 4, p. 114), cum 
ob oculos multitudinem habeamus tot animarum absconditarum "cum 
Christo in Deo" (Col., III, 3), quae in saeculo ad sanctitatem adspirant 
totamque vitam "corde magno et animo volenti" (II Mac., I, 3), in novis 
lnstitutis Saecularibus laetanter Deo consecrant, facere non possumus 
quin Divinae Bonitati gratias referamus, de novo hoc agmine, quod exer
citum consilia evangelica profitentium in saeculo adauxit; itemque de 
valido subsidio quo nostris hisce perturbatis luctuosisque temporibus ca
tholicus apostolatus providentissime roboratus est. 

Spiritus Sanctus, qui faciem terrae tot tantisque malis in dies deso
latam et deturpatam recreat et renovat incessanter (cfr. Ps. CIII, 30), 
muitos dilectissimos filios et filias, quibus peramanter in Domino bene
dicimus, magna specialique gratia ad se vocavit ut, in lnstitutis Saecula
ribus, collecti et ordinati, insulsi ac tenebricosi mundi, de quo non sunt 
(cfr. Ioan., XV, 19) et in quo tamen ex divina dispositione remanere 
debent, sal indeficiens sint quod, vocationis ope renovatum, non eva
nescit (cfr. Matth., V, 13; Marc., IX, 49; Luc., XIV, 34); lux, quae inter 
ipsius mundi tenebras, lucet et non extinguitur (cfr._ Ioan., IX, 5; I, 5; 
VIII, 12; Eph., V, 8); ac modicum sed efficax fermentum, quod semper 
et ubique operans omnibusque civium ordinibus, ab imis ad summos, 
permixtum, eosdem singulos universos verbo, exemplo cunctisque modis 
attingere ac permeare nititur, donec integram massam ita informet ut 
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fermentata in Christo sit tota (cfr. Matth., XIII, 33; I Cor., V, 6; 
Galat., V, 9). 

Ut ob consolantem eiusmodi Spiritus Iesu Christi (cfr. Rom., VIII, 9) 
effusionem tot Instituta ubique gentium orta, ad normas Constitutionis 
Apostolicae Provida Mater Ecclesia efficaciter dirigantur, atque eos opti
mos sanctitatis fructus, qui sperantur, copiosissime ferant; itemque, ut 
solide et sapienter in aciem ordinata (cfr. Cant., VI, 3), praelia Domini 
fortiter in peculiaribus ac communibus apostolatus operibus praeliari va
teant, memoratam Apostolicam Constitutionem magna cum laetitia confir
mantes, matura deliberatione adhibita, Motu proprio, certa scientia, ac 
de Apostolicae plenitudine potestatis haec, quae sequuntur, declaramus, 
decernimus ac constituimus: 

I. Societates, clericorum vel \aicorum, perfectionem christianam in 
saeculo profitentes, quae elementa ac requisita in Constitutione Aposto
lica Provida Mater Ecclesia praescripta certa plenaque ratione habere 
videantur, non debent neque possunt inter communes fidelium Associa
tiones ( cc. 684-725) arbitrio, quovis praetextu, relinqui, sed ad propriam 
lnstitutorum Saecularium naturam et formam, quae ipsorum characteri 
ac necessitatibus apprime respondet, reducendae atque elevandae neces
sario sunt. 

II. ln hac Societatum fidelium ad superiorem Institutorum Saecula
·rium formam elevatione (cfr. n. 1), atque in omnium Institutorum, sive 
generali sive etiam singulari ordinatione perficienda, illud prae oculis 
semper habendum est, quod proprius ac peculiaris Institutorum caracter, 
saecularis scilicet, in quo ipsorum exsistentiae tota ratio consistit, in om
nibus elucere debet. Nihil ex plena christianae perfectionis professione, 
evangelicis consiliis solide fundata et quoad substantiam vere religiosa, 
detrahendum erit, sed perfectio est in saeculo exercenda et profitenda; 
ac, proinde,· cum vita saeculari in omnibus, quae licita sunt et quae 
cum eiusdem perfectionis officiis et operibus componi valent, accommo
detur oportet. 

Integra vita sodalium Institutorum Saecularium, professione perfe
ctionis Deo sacra, in apostolatum converti debet, qui ita ex puritate in
tentionis, ex interiori unione cum Deo, ex generosa oblivione fortique sui 
ipsius abnegatione, ex animarum amore, est perpetuo sancteque exercen
dus, ut non minus interiorem spiritum prodat, quo informatur, quam ipsum 
continuo alat et renovet. Hic apostolatus, qui totam vitam complectitur, 
tam profunde ac sincere in his lnstitutis persentiri iugiter solet, ut, Di
vinae Providentiae ope atque consilio, animarum sitis et ardor non tan
tum occasionem vitae consecrationis dedisse feliciter, sed magna ex parte 
suam propriam rationem et formam imposuisse, mirumque in modum, fi
nem, quem specificum appellant, genericum etiam finem exigisse atque 
creasse videatur. Hic apostolatus Institutorum Saecularium non tantum 
in saeculo, sed veluti ex saeculo, ac proinde professionibus, exercitiis, for
mis, Iceis, rerum adiunctis saeculari huic conditioni respondentibus, exer
cendus est fideliter. 

Ili. Quae ad canonicam disciplinam status religiosi spectant Insti-
1utis Saecularibus non competunt, nec generatim legislatio religiosa, ad 
normam Constitutionis Apostolicae Provida Mater Ecclesia, ipsis appli
cari debet aut valet (Art. 11, § 1). Ilia ex adverso, quae in Institutis 
ínveniantur amice cum ipsorum charactere saeculari coniuncta, dummodo 
plenae totius vitae consecrationi nullatenus officiant et cum Constitu
tione Provida Mater Ecclesia cohaereant, conservari possunt. 
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IV. Hierarchica interdt0ecesana et urJversalis constitutio ad modum 
corporis organici Institutis Saecularibus applicari valet (ib., Art. IX), 
et haec applicatio absque dubio internum vigorem, ampliorem et effica
ciorem influxum atque constantiam ipsis conferre debet. Tamen in hac or
dinatione, singulis lnstitutis aptanda, ratio haberi debet naturae finis, quem 
Institutum persequitur, maioris minorisve ipsius expansionis propositi, 
eiusdem evolutionis et maturitatis gradus, rerum adiunctorum in quibus 
versatur, aliorumque id genus. Neque sunt illae lnstitutorum formae reii
ciendae, aut despiciendae, quae confoederatione fundentur et characterem 
localem in singulis nationibus, regionibus, dioecesibus, retinere ac mode
rate fovere velint, dummodo rectus sit et catholicitatis Ecclesiae sensu 
informatus. 

V. Instituta Saecularia, quorum membra, etsi in saeculo commoran
tur, ex plena tamen Deo et animabus consecratione quam, probante Ec
clesia, profitentur, et ex interna ordinatione hierarchica interdioecesana 
et universali, quam diversis gradibus habere valent, inter status per
fectionis iuridice ab Ecclesia ipsa ordinatos et recognitos, ex Apostolica 
Constitutione Provida Mater Ecclesia iure meritoque numerantur. Con
sulto igitur illius S. Congregationis competentiae et curae lnstituta adiu
dicata et commissa fuerunt, quae de statibus publicis perfectionis regí
men et curam gerit. Hinc, salvis semper, ad canonum tenorem et ex
pressum Constitutionis Apostolicae Provida Mater Ecclesia praescriptum 
(Art. IV, §§ 1 et 2), iuribus S. Congregationis Concilii circa communes 
pias sodalitates piasque uniones fidelium (e. 250, § 2) et S. Congrega
tionis de Propaganda Fide circa societates ecclesiasticorum ad seminaria 
pro exteris missionibus (e. 252, § 3), omnes societates ubique gentium 
- etsi ordinaria vel etiam pontifícia approbatione suffultas, - cum 
elementa et requisita Institutorum Saecularium propria habere noscantur, 
ad hanc novam formam necessario illico redigendae sunt, secundum nor
mas supra dietas (cfr. n. 1), atque, ut directionis unitas servetur, uni 
S. Congregationi de Religiosis, in cuius sinu speciale de Institutis Sae
cularibus Officium constitutum fuit, merito attribui ac devolvi decrevimus. 

VI. Moderatoribus vera et adsistentibus Actionis Catholicae aliarum
que fidelium Associationum, in quarum materno gremio ad vitam integre 
christianam simul educantur, et apostolatus exercitio initiantur tam nu
merosi atque electi iuvenes, qui ad altiora assequenda sive in Religio
nibus ac Societatibus vitae communis, sive in Institutis etiam Saeculari
bus, superna vocatione invitantur, paterno ex animo commendamus, ut 
sanctas eiusmodi vocationes generose promoveant; ac non sol um Reli
gionibus et Societatibus, secl his etiam vere providentialibus Institutis, adiu
tricem manum praebeant, atque libenter, salva interna ipsorum disci
plina, eorumdem opera utantur. 

Horum omnium, quae Motu proprio constituimus, fidelem exsecutio
nem S. Congregationi de Religiosis aliisque supra recensitis Ss. Con
gregationibus, Ordinariis locorum ac Societatum quarum interest Dire
ctoribus - quatenus ipsa ad singulos pertineant - auctoritate Nostra 
committimus. 

Quae autem his Litteris, Motu proprio datis, statuimus, ea semper 
valida et firma esse iubemus, contrariis quibuslibet non obstantibus. 

Datum Romae, apud S. Petrum, die XII mensis Martii, anno 
MDCCCCXXXXVIII, Pontificatus Nostri ineunte decimo. PIUS PP. XII. 
- (AAS, 1948, pp. 283-286.) 
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Motu Proprio Pii PP. XD de Canone 1099. 
Decretum Ne temere, decessoris Nostri fel. rec. Pii X iussu !atum, 

statuerat (art. XI) omnes in Ecclesia catholica baptizatos, etiamsi ab 
eadem postea defecissent, teneri ad servandam matrimonii formam in 
Concilio Tridentino definitam. 

Verum ne irrita evaderent matrimonia eorum qui, ab acatholicis nati 
et in Ecclesia catholica baptizati, ab infantili aetate in haeresi vel schi
smate aut infidelitate vel sine ulla religione adolevissent, in Codice Iuris 
Canonici statutum fuit huiusmodi baptizatos non teneri ad canonicam 
matrimonii formam servandam. 

At experientia triginta annorum satis docuit exemptionem a servanda 
canonica matrimonii forma, huiusmodi in Ecclesia catholica baptizatis 
concessam, bono animarum haud emolumento fuisse, immo in solutione 
casuum saepe saepius difficultates multiplicasse; quamobrem Nobis visum 
est expedire ut memorata exemptio revocetur. 

Et ideo Nos, auditis Emis ac Revmis Patribus Supremae S. Congre
gationis S. Officii, Motu Prnprio ac de ·plenitudine Apostolicae potesta
tis, decernimus ac statuimus omnes in Ecclesia catholica baptizatos teneri 
ad canonicam matrimonii formam servandam; abrogamus itaque alterum 
comma paragraphi secundae can. 1099, et iubemus ut verba item ab 
acatholicis nati, etsi in Ecclesia catlzolica baptizati, qui ab infantili aetate 
itz haeresi vel schismate aut infidelitate aut sine ulla religiotze adoleverunt, 
quoties cum parte acatholica contraxerint ex can. 1099 expungantur. 

Hac autem arrepta occasione, Missionarios ceterosque Sacerdotes 
admonemus ut iidem praescripta canonum 750-751 sancte servent. 

Mandamus igitur ut hae Litterae Apostolicae Motu Proprio datae in 
Acta Apostolicae Sedis referantur, ac statuimus ut, quae in iisdem iussa 
sunt, vim suam exerant a die 1 lanuarii anni MCMXLIX. 

Contrariis quibuslibet non obstantibus, etiam peculiari mentione dignis. 
Datum ex Arce Gandulphi, prope Romam, die 1 mensis Augusti, in 

festo S. Petri in Vinculis, anno MCMXLVIII, Pontificatus Nostri decimo. 
PIUS PP. XII. - (AAS 1948, pp. 305-306.) 

Exhortatio Pii PP. XII ad Clerum Indigenam. 

Dilecti Filii, salutem et Apostolicam Benedictionem. - ln auspicando 
super laniculo monte Collegio Sancti Petri, ad excipiendos altiusque ex
colendos iuvenes sacerdotes indigenas, provide praestituto, pergrata sane 
exstat opportunitas bene ominantia ac suadentia verba ex animo Nostro 
paterno effundendi ad universum clerum indigenam, missionarii florem 
apostolatus, uberes in posterum fructus caelesti ope redditurum. 

Sacrae enimvero Missiones, laborioso ac diuturno Christi praeconum 
opere, iam multis in locis feliciter excreverunt fereque illud attigere pro
positum, quod earum proprium est, Ecclesiam videlicet in novis terris 
constabiliendi, ita ut, radicibus ibi alte defixis, ipsa per se, sine extero
rum sacerdotum adminiculis, prospere vivat libereque explicetur. 

Quo quidem felici eventu animi praesertim indigenarum clericorum 
fideliumque exstimulantur ad gratiam agendam habendamque exteris 
missionariis, qui tantae caritatis industria, usque ad sanguinis effusio
nem haud raro prolatae, laeta admodum messium tempora apparaverunt: 
"ln hoc enim est verbum verum: quiá alius est qui seminat et alius est 
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qui metit. . . alii laboraverunt et vos in laborem eorum introistis" (loann .• 
IV, 36-38). 

Quibus autem condicionibus recentes Ecclesiae surculi florescere et 
luxuriare fecunde poterunt? Has quidem praecipuas condiciones placet 
Nobis breviter attingere. 

ln primis necessaria omnino est sanctimoniae propriae et alienae saiu
tis cupido flag~ans. lllud profecto, quod hominem cum Deo coniungat 
atque non indignum efficiat misericordiae eius administrum, est vitae 
morumque sanctitas, quae sine divinae gratiae munere obtineri nequit. 
Animarum autem studium fructusque apostolatus ad irritum revolvun
tur, nisi bona hominis voluntas atque industria adiuvatur ac roboratur 
praestanti Dei auxilio: "Neque qui plantat est aliquid, neque qui rigat, 
sed qui incrementum dat, Deus" (1 Cor., III, 7). 

!taque, Dilecti Filii, ad graves sacerdotum virtutes adquirendas alen
dasque sedulo incumbite, aeternarum rerum meditationi atque ad Deum 
precationi quotidianam tribuite operam, sacrorum piorumque librorum 
lectioni frequenter attendite, sub noctem, antequam somnus obrepat, 
vitam vestram diligenti discussione examinate, ut quantum profeceritis 
vel quantum defeceritis plane agnoscatis. Si sacratis veterum ethnicorum 
legibus a sacerdotibus quaedam sanctitudo postulabatur, ut apud Cice
ronem scriptum videmus: "Ad divos adeunto caste, pietatem adhibento ... 
Qui secus faxit, deus ipse vindex erit" (Leg. II, 8); quanto maior sancti
tas requiritur a ministris Christi in praecellenti sacrificio, quod perenni 
virtute pro mundi vita innovatur? 

At non sibi soli vivendum sancte sacerdoti; ipse est enim operarius, 
quem Christus conduxit in vineam suam. Iam vero sanctimoniae propriae 
studium, si recte sentiatur, non erit sane impedimentum ad omnes vestri 
ministerii partes obeundas, immo validissimum exstabit subsidium atque 
incitamentum. Vos igitur, quo clarioribus ornati eritis virtutibus, quo 
impensiore accensi penitus caritate, eo magis eritis, sicut primi apostoli, 
potentes opere et sermone. 

Hac persuasione moti, officiis vestris alacres fungimini: cuiusmodi 
sunt verbum Dei nuntiare, ignaros fidei erudire, confessiones rite exci
pere, adesse infirmis praesertim morituris, moerentes solari, fulcire laban
tes, ad bonam frugem errantes reducere. Quare sacro ministerio vestro 
multum proderit vobis divinae humanaeque doctrinae copia; neque parvo 
adiumento erit cognitio quoque sermonis morumque populorum, quos ad 
praescripta evangelica informare debetis, itemque diuturna quidem expe
rientia, qua pollent religiosi exterorum institutorum sodales, qui apud vos 
versantur, participes sane et consortes vestri eiusdem laboris ad regnum 
Dei in orbe amplificandum: "O magna et inclyta Dei instrumenta Sa
cerdotes, a quibus omnis populorum pendet beatitudol" (S. Carolus Borr., 
in Syn. 1, Concio 1). 

Praeterea illud fixum immotumque esto animis vestris, Dilecti Filii, 
sanctimoniam uniuscuiusque vitae atque apostolatus efficaciam niti et 
sustineri, tamquam solido fundamento, in constanti fidelique sacrae hie
rarchiae observantia. Vos enim, si Episcopis vestris caritatis et obedien
tiae vinculis arcte devincti eritis, etiam inconcussae Petri Cathedrae, 
super qua Ecclesia universa consistit, firmiter perpetuoque adhaerebitis. 
Nulla profecto vita, sive physica sive moralis, concipi potest sine quadam 
unitate. Iamvero usque ab Ecclesiae exordiis Sanctus Cyprianus scripsit: 
"Deus unus et Christus unus et una Ecclesia et cathedra una super 
Petrum Domini voce fundata. Aliud altare constitui et sacerdotium novum 
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fieri, praeter unum altare et unum sacerdotium, non potest. Quisquis alibi 
collegerit, spargit" (M. L., IV, 336). Nullus autem exercitus sine imperii 
unitate, sine disciplina, non modo consequi victoriam, sed ne stare quidem 
potest: brevi ipse dissolvitur atque certa obruitur ruina. Vos itaque 
catholicae Ecclesiae militiae quidam estis manipuli: si amore et fidelitate 
cum Ecclesia Romana coniuncti eritis, si cum Apostolica hac Sede constan
ter sentietis, intrepidi semper stabitis, atque inter tot labores, asperitates 
et pericula, proelia Domini in prima acie praeliantes nunquam fiducia aut 
virtute deficietis. 

Estote igitur, Dilecti Filii, per terrarum orbem disseminati, splendi
dum Ecclesiae unius et universae documentum; contendi te totis vi ri bus 
ac satagite, ut ipsi, altissima conscientia officiorum vestrorum permoti, 
vere sitis lucernae ardentes, ex quibus virtutum omnium lumen in chri
stianum populum effundatur. 

Ut Nostrae huic exspectationi plane respondeatis et omnia prospera 
pro communibus votis eveniant, vobis singulis omnibus, Dilecti Filii, 
Apostolicam Benedictionem, divinae auspicem gratiae Nostrique animi 
testem, paterna in Domino caritate impertimus. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die XXVIII mensis lunii, 
in pervigilio festi Sanctorum Petri et Pauli Apostolorum, anno 
MDCCCCXXXXVIII, Pontificatus Nostri decimo. PIUS PP. XII. -
(AAS 1948, pp. 374-376.) 

Constitutio Apostolica de Congregationibus Marianis. 
Pius Episcopus, Servus Servorum Dei, ad Perpetuam Rei Memoriam. 
Bis saeculari die auspicato vertente, ex quo Marianas Congregationes 

a Gregorio XIII perpetuo erectas atque institutas 1 Benedictus XIV Aurea 
Bulla "Gloriosae Dominae" novis beneficiis solidavit, apostolici Nostri mu
neris ducimus non modo earumdem Sodalitatum moderatoribus sociisque 
paterne gratulari, verum etiam privilegia gratiasque amplissimas quibus, 
quattuor ferme saeculorum decursu, plures Decessores Nostri 2 Nosque 
ipsi, ob tot tantaque in Ecclesiam promerita, huiusmodi Sodalitia ditavimus, 
rata ac sollemniter confirmata declarare. 

Probe enim novimus, non solum quanta anteactis temporibus, ut Be
nedicti XIV verbis in memorata Bulla Aurea utamur, "ex hoc laudabili et 
pio instituto in omnium ordinum homines utilitas derivata fuerit" 3, sed 
quanto studio animique contentione hodie phalanges hae mariales, gloriosis 
maiorum vestigiis insistentes suisque legibus religiose obsequentes, primas 
sibi appetant, ecclesiastica Hierarchia auspice et duce, in laboribus ad 
maiorem Dei gloriam animarumque bonum suscipiendis constanterque 
perferendis, adeo ut in re catholica propugnanda, provehenda, vindicanda, 

1) Bulla Omnlpote11tis Dei, 5 Dec. 1584. 
2) Xystus V, Bulia S11perna dlsposltlone, 5 lan. 1587; Bulia Roman11m decet, 29 

Septembrls 1587. - Clemens VIII, Breve Cum slcut Nobls, 30 Aug. 1602. - Gre
gorius XV, Bulia Alias proparte, 15 April. 1621. - Benedictus XIV, Breve Praeclarls 
Romarzorum Po11tlflc11m, 24 April. 1748; Bulia Aurea Olorlosae Domlnac, 27 Sept. 
1748; Breve Q11emadmod11m Presbyterl, 15 lul. 1749; Breve Q110 Tlbl, 8 Sept. 1751; 
Breve La11dabile Romanorum, 15 Febr. 1758. - Clemens XIII, Bulia Apostollc11m, 
7 lan. 1765. - Plus VI, Decreta 2 Mali 1775, 9 Dec. 1775, 20 Mart. 1776. - Leo 
XII, Breve C11m 11111/ta, 17 Mali 1824. - Plus IX, Decretum 8 !ui. 1848; Breve Expo
nendum, 10 Febr. 1863. - Leo XIII, Breve Frnglferas, 27 Mali 1884; Breve Nlhll 
adeo, 8 lan. 1886. - Pius X, Decreta 10 Mali 1910 ac 21 !ui. 1910. - Benedlctus XV, 
Alloc. 19 Dec. 1915, ln quadrageslmo annlversarlo Suae ln Sodalltatem cooptatlonls. 
- Plus XI, Praesertlm, Alloc. 30 Mart. 1930; Alloc. 29 Aug. 1935. 

3) Benedicti XIV, Bulia Aurea Olorlosae Domlnac, 27 Sept. 1748. 
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tamquam validissimae copiae viresque spiritales sint habendae. 4 ldque 
pluribus de causis. 

Etenim Marialium Sodalitatum historiam memoria repetenti, etsi eas 
semper instructissimis agminibus floruisse apparet, non tamen easdem, 
sociorum numero cum recentioribus comparari posse fatendum est, quamvis 
utique fervore operum; nam cum saeculis anteactis novorum quotannis 
coetuum ad Primam Primariam accessiones denarium numerum numquam 
excederent, ad inito saeculo XX annuae id genus aggregationes facile ad 
decies centenas computantur. 

Verum, quod caput est, multo pluris quam sodalitiorum numerus nor
mae sunt habendae legesque, quibus sodales manu veluti ducuntur ad 
eam spiritalis vitae excellentiam s, qua ipsa sanctimoniae culmina valeant 
conscendere G, illorum maxime instrumentorum ope, quibus perfecti abso
lutique Christi assecla e instruantur perutile est: Spiritualium Exercitio
rum 7 et cotidianae rerum divinarum commentationis conscientiaeque dis
quisitionis usu s; Sacramentorum frequentia o; necessitudine ac docilitate, 
filii instar, erga certum animae moderatorem 10; sui pleníssima perennique 
in B. Virginis Deiparae clientelam deditione 11; firma denique sponsione 
suae aliorumque christianae perfectionis comparandae. 12 

Quae quidem omnia nata sunt in Marianis Sodalibus ilias divinae ca
ritatis flammas excitare eamque vitam interiorem alere ac roborare, ma
xime hac nostra aetate necessariam, cum, ut alibi dolentes monuimus, tot 
hominum turmae "animi ieiunitate intimaque egestate spiritus" laborent. 13 

Atque haec non tantum sapientissimis legibus describi sed in cotidia
nam Sodalitatum Marialium vitam feliciter deduci exinde luculenter con
ficitur, quod ubicurnque eae coaluerint, si modo instituta sua legesque 
sancte servaverint, ibidem morum passim innocentia et religionis obser
vantia firmissima vigeat floreatque; quin etiam, divino afflante Numine, 
sodaliurn manipuli prodeant frequentes christianae perfectioni inhiantium, 
sive in ecclesiastico ordine, sive in sacris septis sibi conquirendae cum 
aliis communicandae; neque adeo rari sint qui ipsa sanctitatis ardua 
fastigia securo volatu contingant. H Ex quo ferventi vitae interioris studio 
sua quasi sponte ilia plena sodalium apostolica institutio efflorescit novis 
semper variisque humanae consortionis necessitatibus adiunctisque accom
modata, ut asserere minime ambigamus perfectum virum catholicum, qua
lem Sodalitas Mariana iam inde ab exordiis effingere consuevit, non mi
nus congrue praeteritorum temporum necessitatibus convenire quam nostro
rum, cum videlicet viris vita christiana solide instructis magis fortasse, 
quam olim, opus sit. 16 

Quapropter ex hac Petri sede, veluti ex eminentíssima universi orbis 
specula, tot christifidelium mirum ubique gentium studium religionis tuen
dae, vindicandae, provehendae conspicientes, peculiari laude dignas Maria
lium Sodalitatum copias existimamus, quae inde ab origine tamquam sibi 
proprium legibusque suis apprime consonum 1s opera apostolica quaecum-

4) PII XII, Eplst. ad Card. Leme, 21 lan. 1942. 
5) Cfr. Reg. Comm., 1, 33. 
6) Cfr. Reg. Comm., 12. 
7) Cfr. Reg. Comm., 9. 
8) Cfr. Reg. Comm., 34. 
9) Cfr. Reg. Comm., 37, 38, 39. 
10) Cfr. Reg. Comm., 36. 
11) Cfr. Reg. Comm., 27, 1, 40, 43. 
12) Cfr. Reg. Comm., Iam. 
13) PII XII, Lltterae Encycllcac Summi PonllflcatusJ 20 Oct. 1939; AAS, 31, p. 415. 
14) PII XII, Alloc. ad Sod. Mar., 21 lan. 194:>. 
15) Pll XII, Alloc. ad Sod. Mar., 21 lan. 1945. 
16) Pll XII, A/loc. ad Sod. Mar., 30 Mart. 1930. 
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que ab Ecclesia Matre commendata 17 sacrisque Pastoribus ducibus 18, 

cum viritim tum coniunctim suscipienda proposuere. Cui quidem muneri 
officioque quam bene satisfecerint quibusque religionis laetissimis incre
mentis, Romanorum Pontificum iterata praeconia disertissime declarant. 19 

Atque hac praesenti aetate tot calamitatibus exagitata, iucundissimo No
bis solacio est marianos sodales in quavis mundi plaga animo contem
plari in omne genus apostolatus vires strenue efficaciterque intendere, sive 
in hominibus cuiuslibet ordinis, adulescentibus praesertim atque artifici
bus, per Spiritualia Exercitia ad virtutem erigendis potiorisque christianae 
vitae desiderio incendendis, sive indigentium animi corporisque angustiis 
sublevandis, idque non solum privata quadam industria ac benevolae men
tis propensione, sed etiam legibus in publicis Reipublicae consiliis atque ex 
ipso supremae potestatis vertice promovendis, evangelicis principiis ac so
ciali iustitiae congruentibus. 20 

Negue silentio praetereundae sunt illae a Marianis Sodalitatibus exci
tatae vel sua opera corroboratae consociationes turpibus ludis scenicis 
ac cinematographicis spectaculis coercendis bonisque moribus a prava li
brorum· atque ephemeridum colluvie tutandis, scholae frequentissimae pue
ris adultisque tenuioris fortunae gratuito apertae, technica instituta opi
ficibus in propria cuiusque arte uberius instruendis 21 , ea praesertim va
riarum professionum ac disciplinarum partibus seu generibus potiore peritia 
perdiscendis 22; quae apostolatus forma, hodiernis temporum condicioni
bus tam necessaria, a plurimis Marianis Sodalitatibus, iis potissimum quas 
"interparoeciales" vocant, excolitur in coetuum commodum artibus vel 
disciplinis magis inter se congruentibus cohaerentium. 2s 

Multa haec quidem reique catholicae apprime utilia. Qua in re Ma
rianis Sodalitatibus ilia etiam laus est tribuenda, quod semper, proximis 
praesertim temporibus, ex animo optaverint CHm ceteris catholicis conso
ciationibus fraterne conspirare, quo uberiores fructus, viribus unitis alque 
Episcopis auctoribus et ducibus, ex laboribus coniunctim exantlatis pro 
Christi regno perciperentur; quin etiam, ut alias de Catholica ltalorum 
Actione notavimus 2-1, primi huius generis coetus nonnullis in nationibus 
constituti sunt a sodalibus marianis, quibus deinde alii et alii succe
dentes suamque operam fervide conferentes, marianos sodales merito in 
praecipuis Actionis Catholicae fautoribus esse habendos re ipsa de
monstrarunt. 

Praeterea, cum vis tota catholicorum in unam veluti aciem ordinatam 
coalescentium in sacrorum Pastorum potestati obtemperatione reponenda 
sit, quis non videat quam opportuna apostolatus instrumenta Sodalitates 
Marianae censeantur, ob earumdem absolutum fervidumque, non solum 
erga hanc Apostolicam Sedem obsequium quae totius est ecclesiastici or
dinis caput et fundamentum 25, sed etiam, pro sua quaeque índole ac fa-

17) Cfr. Pil XII, Bplst. ad P. D. Lord, 24 lan. 1948. 
18) Cfr. Pil XII, Bplst. ad Card. Leme, 21 lan. 1942. 
19) Cfr. Reg. Comm., 1, 12, 43. - Benedlctl XIV, Bullam Auream Olorlosae Do

mlnae, 27 Sept. 1748. - Benedlctl XV, Alloc. ad Sod. Jlfar., 19 Dec. 1915. - PII 
XI, Bplst. ad Adm. Apost. Oenlp., 2 Aug. 1927; Bplst. ad Congr. Mar. Oermanlae, 
8 Sept. 1928. - Pil XII, Eplst. Apost. Nostrl profecto, 6 lul. 1940; Alloc. ad A. 
C. ltal., 4 Sept. 1940; Bplst. ad Card. Leme, 21 lan. 1942; Bplst. ad P. S .. llundaln, 
26 Aug. 1946; Alloc. radloph. ad Congressum Barcln., 1 Dec. 1947. 

20) Cfr. Pil XII, Bplst. ad P. D. Lord, 24 lan. 1948; Alloc. ad Sod. Mar. ex 
"Conference Ollvalnt", 27 Mart. 1948. 

21) Cfr. Pil XII, Bplst. ad P. D. Lord, 24 lan. 1948. 
22) Clr. PII XII, Alloc. ad Sod. Mar., 21 lan. 1945. 
23) Cfr. Pil XII, Alloc. ad Sod. Mar., 21 lan. 1945. 
24) Cfr. PII XII, Alloc. ad Sod. Mar., 21 lan. 1945. 
25) Cfr. Cone. Vat., Sess. IV, Const. 1 "De Ecclesla Chrletl". 
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cultate, erga Ordinariorum mandata et consilia humili submissione doci
lique obedientia? 26 

Qui enim huiusmodi Sodalitatum intimum perspexerit regímen, facile 
idem cernerit, alias ab Episcopis et Parochis, alias, ex privilegio, a No
bisrrietipsis ac, delegatione a Nobis accepta, a Praeposito Generali Socie
tatis lesu regi; universas tamen in apostolicis laboribus assumendis et 
prosequendis sui proprii Episcopi vel etiam interdum Parochi potestati 
subici. Quapropter, cum et ab Ecclesiastica Hierarchia inter apostolicae 
militiae copias excipiantur ab eaque in operibus adoriendis et perficiendis 
plane pendeant, iure meritoque, ut quondam notavimus 27, hierarchici 
apostolatus cooperatrices sunt dicendae. Quae quidem veluti congenita 
in marianis sodalibus "reverentia modestaque in sacros Pastores obser
vantia" ex ipsis eorum legibus hauriatur necesse est, quibus solemne sit 
quaecumque Catholica Ecclesia doceat vita moribusque absolute profiteri, 
"laudando quod ilia Jaudat, reprobando quod ilia reprobat, eique in omni 
re consentiendo, neque umquam erubescendo publice privatim se gerere, 
quemadmodum tantae Matris filium decet fidelem atque observantis
simum". 2s 

Cui arctae catholicorum hominum veluti militari unitati minime illud 
officit, quod id genus sodalitates, ab ignatiana familia primitus excitatae, 
eiusdem quasi surculi adiectionesve videantur, praesertim cum earum pars, 
exigua ilia tamen, a Societatis lesu sacerdotibus ex Nostra, ut diximus, 
delegatione dirigatur. Quin potius cum ex ea prima institutione Marianae 
Sodalitates sibi leges "ad sentiendum cum Ecclesia" tamquam tesseram 
proposuerint, eorum nempe dictis parendi, quos "Spiritus Sanctus posuit 
episcopos regere Ecclesiam Dei" (Act. 20, 28), nativam quamdam procli
vitatem videntur exhausisse; qua fit ut iisdem validissimo subsidio in 
Christi regno dilatando et fuerint et sint futurae. Quod autem non pri
vatae cuilibet causae, at communi Ecclesiae utilitati semper studuerint, 
testis omni exceptione maior adstat agmen illud fulgidissimum sodalium 
marianorum, quibus Ecclesia Mater supremos Coelitum honores tribuendos 
decrevit, quorum gloria non una Societas lesu illustratur, at clerus ipse 
saecularis religiosaeque familiae non paucae, cum ex Marianis Congrega
tionibus decem alumni prodierint novorum vel Ordinum vel Congregatio
num Conditores parentesque. 

Ex his nitide igitur evincitur Marianas Sodalitates, ut earumdem leges 
ab Ecclesia approbatae alte edicunt, consociationes esse apostolico spiritu 
imbutas 29 , quae cum asseclas suos ad iposs sanctitatis vertices interdum 
evectos 30 incitent ad perfectam ceterorum etiam christianae vitae formam 
salutemque sempiternam, sacris Pastoribus praesidibus s1, procurandam, 
atque ad Ecclesiae iura tutanda 32, illud etiam assequuntur ut Virginis 
Deiparae impigri praecones regnique Christi propagatores instructissimi 
comparentur. 33 

Quae cum ita sint, Marianis Congregationibus, sive earum leges con
siderentur, sive natura, propositum, molimina atque acta, notarum nulla, 
quibus Actio Catholica insignitur, est deneganda, quandoquidem haec, ut 
totiens Decessor Noster f. r. Pius XI professus est, rite definiatur: "christi
fidelium apostolatus, qui suam Ecclesiae operam conferunt eiusque pasto
rali muneri complendo quodammodo auxiliantur". 34 

26) Cfr. Pii XII, Epist. ad Card, Leme, 21 lan. 1942. 
27) Pii XII, Alloc. ad A. e. /tal., 4 Sept. 1940: AAS, 32, p. 369. 
28) Cfr. Reg. Comm., 33. 29) Cfr. Reg. Comm., 1, 43. 30) Reg. Comm., J2. 
31) Rt·g. Comm., 33. 32) Reg. Comm., 1. 33) Rge. Comm., 43. 
34) Pii XI, Eplst. ad Card. van Roey, 15 Aug. 1928: AAS, 20, p. 296; Bpi:tt. 

ad Card. Segura, e Nov. 1929: AAS, 21, p. 665. 
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Quominus autem Congregationes Marianae pleno iure dici possint 
"Actio Catholica B. M. Virgine auspice et afflante suscepta" 36, nullo 
impedimento sunt earum conformatio notaeque peculiares; quae potius 
ut fuerunt, ita "sunt eruntque illustrioris catholicae animorum institutioni~ 
tutela ac praesidia". 36 Etenim, ut saepius ab hac Apostolica Sede edictum 
est, "Actio Catholica non in orbe ela uso versatur" 37 tamquam quibusdam 
rigide definitis circumscripta limitibus non violandis, neque ita, "quod 
habet sibi propositum, peculiari via ac ratione assequi contendit" as, ut 
ceteras actuosas catholicorum consociationes vel de medio tollat vel ab
sorbeat, quas potius sui muneris ducat oportet "coagmentare, amice com
ponere, uniusque incrementa in aliarum commodum derivare, plena cum 
animorum concordia, unione, caritate". 39 Nam, ut nuperrime monuimus, 
"in hoc exímio apostolatus fervore, Nobis probatissimo, nonnullorum error 
est praecavendus, qui quaecumque in animorum bonum suscipiuntur, ad 
unam veluti formam redigere cupiunt" 40; cum haec agendi ratio penitus 
ab Ecclesiae mente discrepare dicenda sit -n, quae quidem nedum id ge
nus "ultro egerminantis florentisque vitae coarctationem" probet 42 , qua 
quaevis apostolica opera uni cuidam consociationi unive paroeciae con
credantur; quin potius multiformi unitati 43 favet in eiusmodi operibus 
gerendis, per fraternam utique conspirationem, Episcopis moderatoribus, 
in unam metam viribus unitis dirigendis. H Atque bane "concordem con
sensionem, ordinatam colligationem mutuamque intelligentiam, quam saepe 
saepius commendavimus" 46, id genus consociationes eo facilius nanciscen
tur, quo altius, de primis partibus controversia qualibet amandata ·16, "ca
ritate fraternitatis invicem diligentes, honore invicem praevenientes" 47 

unamque Dei gloriam spirantes, tum sibi persuadeant se ceteris potiores 
futuras, cum primas eisdem didicerint deferre. 48 

His itaque omnibus attente perpensis, vehementissime optantes ut 
hae pietatis actuosaeque christianae vitae palaestrae magis magisque in 
dies vigeant ac roborentur 49, apostolica Nostra auctoritate nonnulla capita 
enucleate indicamus sodalibus marianis ubique terrarum communia atque 
ab omnibus, quorum interest, religiose servanda. 

1. Congregationes Marianae, Sodalitati Primae Primariae Collegii 
Romani rite aggregatae, sunt consociationes religiosae ab ipsa Ecclesia 
erectae ac constitutae 50 atque ab ea, ad mandata sibi concredita aptius 
conficienda, amplissimis privilegiis cumulatae. 61 

li. Legitima Congregatio Mariana ea tantum est habenda quae ab 
Ordinario competente sit erecta, videlicet, in locis propriis Societatis Iesu 
aut eius curae commissis, a Praep<1$ito Generali 62 ; in ceteris vero qui-

35) Cardinalis Pacelll, Ali. ad Sod. Mar. ln Menzingen (Helvetla), 22 Oct. 1938. 
36) Pli XI, Alloc. ad Sod. Mar., 30 Mart. 1930. 
37) PII XI, Epist. Encycl. Flrmlsslmam constantlam, ad Episcopos Mexicanos, 28 

Martll 1937: AAS, 29, p. 2IO. 
38) Pli XI, Eplst. Quae Nobls ad Card. Bcrtram, 13 No,·. 1928: AAS, p. 386. 
39) PII XI, A/loc. ad Act. Catlz. Galllae, 20 Maii 1931. 
40) PII XII, A/loc. radloph. ad Congressum Barcln., 7 Dec. 1947: AAS, 39, p. 364. 
41 J Pli XI, A/loc ad Act. Cath. /tal., 28 lun. 1930. 
42) Pii XI, Eplst. Qzzamvls Nostra ad Eplsc. Brasiliac, 27 Oct. 1935: AAS, p. 160. 
43) Pii XI, Alloc. ad Sod. Mar., 30 Mart. 1930. 
44) Clr. Pii XII, Eplst. ad P. S. llundain, 26 Aug. 1940. 
45) Pii XI, Epist. Quamvls Nostra ad Episc. Flrasiliae, 27 Oct. 1935: AAS, 28, 

p. 163. 
46) Cfr. Me 9, 33. 
47) Rom 12, 10. 
48) Clr. Mr 20, 26-27. 
49) Pii XII, Eplst. ad Card. Leme, 21 lan. 1942. 
50) Clr. Buliam Orcgorli XIII Omnlpotentls Dei, 5 Dec. 1584. 
51) Clr. Pontlflcla documenta supra recenslta, no tis (1) et (2). 
52) Sixti V, Buli. Rornanum decet, 29 Sept. 1587. 
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buslibet ab Episcopo loci, vel, de eius consensu formali, a praedicto prae
posito Generali. 63 Ut autem Congregatio sic erecta privilegiis et indul
gentiis, Primae Primariae Sodalitati concessis, frui valeat, necesse est ut 
huic rite sit aggregata. 54 Haec tamen aggregatio, quae de consensu Or
dinarii loci est impetranda, quaeque uni Praepositi Generali Societatis 
Iesu competit 65, nullum ius huic Primae Primariae vel Societati lesu in 
eam Sodalitatem confert. G6 

III. Congregationes Marianae, quippe quae hodiernis Ecclesiae ne
cessitatibus plene congruere sint dicendae 67 , debent ex Summorum Ponti
ficum voluntate suas leges, indolem, institutionem intactas servare. 58 

IV. Regulae Communes, quarum observantia, in substantialibus sal
tem, ad aggregationem impetrandam necessaria est 69, omnibus Congre
gationibus enixe commendantur, tamquam disciplinae antiquitus sodalibus 
usitatae constantique usu receptae summarium ac documentum. 60 

V. Omnes Congregationes Marianae, modis accidentaliter diversis at 
substantialiter iisdem, non secus atque alii coetus apostolicis operibus de
diti ab Ecclesiastica Hierarchia dependent. 61 

VI. Ne in Dei regno propagando religionisque iuribus tutandis christia
nae militiae ordines dissipentur viresque enerventur, mariani sodales, 
maiorum vestigiis ipsique hodiernae agendi rationi fideliter insistentes, in 
apostolicis operibus suscipiendis et prosequendis, meminerint: 

a) loci Ordinarium 
1 ° potestatem, ad normam sacrorum canonum, firmisque semper Sedis 

Apostolicae praescriptis et documentis, habere in omnes prorsus suae di
tionis Sodalitates circa externi apostolatus exerci ti um; 

2° potestatem habere in Sodalitates extra Societatis lesu septa consti
tutas, eisque proinde normas proprias dare posse, firma tamen Regula
mm Communium substantia. 02 

b) Parochum 
!º Praesidem natum Congregationum paroecialium esse, quae igitur ut 

ceteras sui territorii consociationes moderatur; 
2° in omnes autem Sodalitates opera apostolica in suo territorio exer

centes ilia potestate frui a sacris canonibus legitimisque statutis dioecesa
nis eidem concessa ad rectam externi apostolatus ordinationem. 63 

VII. Cuiuslibet Sodalitatis Marianae moderator legitime renunciatus, 
qui quidem semper sacerdotali dignitate insignitus sit oportet, quamquam 
legitimis Superioribus ecclesiasticis omnino subicitur, tamen, ad normam 
Regularum Communium, in ipsa Congregationis vita interna plena fruitur 

53) S. Congr. lndulg., decr. 23 lun. 1885. 
54) Cfr. C.I.C., 686; Buliam Auream 0/or/osae Domlnae, 27 Sept. 1748; Decre

tum Leonis XII, 17 Mali 1824; Decretum S. Congr. lndulg., 23 lun. 1885. 
55) Cfr. Rescrlpt. S. Congr. lndulg., 17 Sept. 1887; C./:C., 723; Reg. Comm., 2. 
56) Cfr. C./.C., 722 § 2; Declarai. A. R. P. Ludov1cl Martin, Praep. Gene

ralis S. L., 13 April. 1904. 
57) Cfr. praesertlm: Pll XII, Alloc. ad Sod. J\far., 21 lan. 1945; Ep/st. ad P. S. 

1/undain, 26 Aug. 1946; Eplst. ad P. D. Lord, 24 lan. 1948. 
58) Cfr. praesertlm: Pll XI, Alloc. ad Sod. J\far., 30 Mart. 1930; Alloc. ad Sod. 

Prlmae Prlmarlac, 24 Mart. 1935. - Pll XII, Telegr. acl Conv. CC. J\f.. lta/lae, 12 
Sept. 1947; A/loc. radloph. ad Congr. Barcln., 1 Dec. 1947; Eplst. ad P. D. Lord, 
24 lan. 1948. 

59) Cfr. Decretum S. Congr. lndulg., 7 Mart. 1825; Decretum S. Congr. lndulg., 
23 lunil 1885; Rescrlpt. S. Congr. lndulg., 17 Sept. 1887. 

60) Cfr. Pll XII, Alloc. ad Sod. J\far., 21 lan. 1945; Eplst. ad P. D. Lord, 24 
lan. 1948. 

61) Cfr. Cone. Vat., Sess. IV, Const. "de Ecclesla Chrlstl", cap. ~; C./.C., 218 
§ 2; 1>11 XII, A/loc. ad Act. Cath. /tal., 4 Sept. 1940; AAS, 32, p. 369; Eplst. ad 
Card. Leme, 21 lan. 1942; A/loc. ad Congressum Barcln., 7 Dec. 1947: AAS, 39, p. 634. 

62) Cfr. C.I.C., 334 § 1; 335 § 1; Statuta Qcnera//1/a CC. J\fllf., 31 Aug. 1885, 
li, 5. 

63) C./.C., 464 § 1; Declarat A. R. P. Ludovlcl Martin, 13 Aprll. 190-t. 
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potestate, quam plerumque per sodales sibi muneris adiutores adscitos 
exercere convenit. 64 

VIII. Huiusmodi Sodalitates dicendae sunt Marianae, non tantum quod 
a B. V. Maria titulum assumant 65, sed quod potissimum sodales singuli 
erga Deiparam pietatem singularem profiteantur 66 eique plena consecra
tione devinciantur 67 , qua spondeant, licet non sub peccato 68, se omni 
ope pro sua aliorumque christiana perfectione ac salute sempiterna sub 
B. M. Virginis vexillo pugnaturos 69; qua quidem consecratione perpetuo 
sodalis B. M. Virgini obligatur, nisi indignus dimittatur aut animi levi
tate ipsemet Sodalitatem deserat. 10 

IX. ln sodalibus conscribendis ii sedulo deligantur 71 qui vulgari ac 
trito vitae genere minime contenti 72 studeant vel arduas "ascensiones in 
carde suo disponere" (cfr. Ps. 83, 6) 73 secundum asceticas normas ac 
pietatis exercitia in Regulis proposita. 74 

X. Congregationum Marialium proinde est sodales, pro cuiusque con
dicione, ita instituere, ut possint aequalibus in exemplum christianae vitae 
atque apostolicae navitatis proponi. 75 

XI. Inter primarias Congregationum fines 76 habendus est apostolatus 
omnimodus, socialis praesertim, pro Christi regno propagando Ecclesiae
que iuribus defendendis n, ab ipsa ecclesiastica Hierarchia eisdem demanda
tus 78 ; ad quam veram plenamque cum apostolatu hierarchico cooperatio
nem praestandam 79 propriae Sodalitatum normae ad huiusmodi coopera
tionis modos pertinentes nullatenus sunt variandae aut innovandae. 80 

XII. Denique, Congregationes Marianae eodem ordine, atque ceterae 
consociationes apostolicum finem prosequentes, sunt censendae 81 , sive cum 
hi9Ce sint foederatae sive cum ips·o Actionis Catholicae coetu primaria una 
simul cohaereant. Porra cum Sodalitates cuilibet alii consociationi debeant, 

64) Cfr. Benedicti XIV, Buliam Auream Olorlosae Domi11ae, 27 Sept. 1748; Bre
ve La11dablle Uomanorum, 15 Febr. 1758; Stat11ta Oenera/la, 31 Aug. 1885; Reg. Comm., 
16, 18, 50. 

65) Cfr. Ueg. Comm., 3; Buli. Aur. Oloriosae Dominae. 
66) Clr. Ueg. Comm., 1, 40. 
67) Cfr. Ueg. Comm., 27. 
68) Cfr. Pii XII, Alloc. ad Sod. J\lar .. 21 lan. 1945; Reg. Comm., 32. 
69) Cfr. Pii XII, Alloc. acl Soei. J\lar., 21 lan. 1945; Epist. acl P. D. Lord, 24 

lan. 1948. 
70) Clr. Ueg. Comm., 1, 27, 30. 
71) Cfr. Ueg. Comm., 23, 24, 26; Benedlcti XV, Alloc. ad Soei. J\lar., 19 Dec. 

1915. - Pii XI, Encycl. Ubl arcano, 23 Dec. 1922: AAS, 1-1, p. 693. - PII XII, Eplst. 
acl Carcl. Leme, 21 lan. 1942; Alloc. ad Soei. J\lar., 21 lan. 1945; Eplst. ad P. S. 
/11111dai11, 26 Augusti 1946; Telegr. ad Conv. CC . .MM. /tal., 12 Sept. 1947; Alloc. 
raclloph. ad Co11gress. Barcl11., 7 Dec. 1947: AAS, 39, p. 634. 

72) Cfr. Reg. Comm., 1, 35. 
73) Reg. Comm., 12. 
74) Cfr. Reg. Comm., 9, 33 ad 45. 
75) Cfr. Reg. Comm .. 14, 1, 33, 43; Pi! XII, Alloc. acl Sod. Mar., 21 Ian. 1945; 

Telegr. ad Conv. CC. /lf/lf. /tal., 12 Sept. 1947; Epist. ad P. D. Lord, 24 lan. 1948; 
Alloc. ad Soei. /llar., ex "Confére11ce Ollvalntrí". 27 J\lart. 1948. 

76) Benedictl XIV, Buli. Aur. Olorlosae Dominae, 27 Scpt. 1748. - Bencdicti XV, 
Alloc. ad Soei. /lfar., 19 Dec. 1915. - Pll XI, Epist. ad Adm. Apost. Oe11lp., 2 Aug. 
1927. - Pii XII, Eplst. ad Card. Leme, 21 Ian. 1942; Epist. ad P. S. /lu11clal11, 26 
Aug. 1946; Alloc. radloph. ad Co11gress. Barci11., 7 Dec. 1947; AAS, 39, p. 633. 

77) l?eg. Comm., 1; Pi! Xll, Alloc. ad Sod. /lfar., 21 lan. 1945. 
78) Clr. Eplst. Card. Pacelli acl Card. Fa11lha/Jer, 3 Sept. 1934; PII XII, Epist. 

Apost. Nostl profecto, 5 lul. 1940; Al/oc. ad Sod. Mar., 21 lan, 1945; Eplst. ad P. S. 
ll11ndaln, 26 Aug. 1946; Eplst. ad P. D. Lord, 24 lan. 1948. 

79) Pii XII, Alloc. acl Act. Cath. /tal., 4 Sept. 1940: AAS, 32, p. 369; Eplst. ad 
Card. Leme, 21 lan. 1942; Card. Pacelli, Alloc. ad Soe. Mar. ln J\lenzlngen (Helvetla), 
22 Octobris 1938. 

80) Clr. Pi! XII, Alloc. radloph. ad Congr. Barcln., 7 Dec. 1947: AAS, 39, p. 634. 
81) Clr. Pii XII, Alloc. ad Act. Cath. /tal., 4 Sept. 1940: AAS, 32, p. 368; Te/egr. 

ad Conv. CC. /lfl\l. /tal., 12 Sept. 1947; Alloc. radloph. ad Congr. Barcln., 1 Dec. 
1947: AAS, 39, p. 634. 
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sub sacrorum Pastorum ductu et potestate 82 operam suam conferre atque 
industriam 83, necesse non est singulos sodales alii coetui etiam nomen 
dare. 84 

Haec mandamus, edicimus, decernentes praesentes litteras firmas, va
lidas atque efficaces iugiter exstare ac permanere suosque plenos et in
tegros effectus sortiri et obtinere, illisque, ad quos res pertinet, plenissime 
suffragari, sicque rite iudicandum ac definiendum esse, irritumque ex nunc 
et inane fieri, si quidquam secus super his, a quovis, auctoritate qualibet, 
scienter vel ignoranter contigerit attentari. Contrariis non obstantibus 
quibuslibet. 

Datum ex Arce Gandulphi, prope Romam, die XXVII mensis septem
bris anno MCMXL VIII, bis centesimo a Bulia Aurea "Gloriosae Dominae", 
Pontificatus Nostri decimo. PIUS PP. XII. - (AAS 1948, pp. 393-402.) 

82) Clr. inter alia: Pii XII. Telegr. ad Co11v. CC. llllll. /tal., 12 Scpt. 1947; Eplst. 
ad P. D. Lord, 24 lan. 1948: Epist. During recent )'ears ad !!pise. lndlae, 30 lan. 1948. 

83) Clr. praesertlm: Pii XI, Eplst. ad Eplsc. Braslllae, 27 Oct. 1935: AAS, 28, 
p. 161: Al/oc. ad Sod. Mar., 30 Mart'. 1930. - Pli XII, Al/oc. ad Act. Catil. /tal., 
4 Sept. 1940: AAS, 32. p. :169. 

84) Cfr. PII XII, Epist. ad P. S. 1/undain, 26 Aug. 1946. 

Epistola Pii PP. XII de Apostolatu Orationis. 

Por ocasião do recente Congresso Internacional dos dirigentes do Apostoiado da 
Oração, o Santo Padre dirigiu a seguinte carta ao Prepóslto Geral da Companhia 

de Jesus, P. João Batista Janssens, S. J. (Vide "Oss. Romano" 9-X-48.) 

Dilecte Fili, salutem et Apostolicam Benedictionem. 
Quod sodales Consociationis ab "Apostola tu Orationis", cui tu digne 

moderaris, tam frequentes "ex omnibus gentibus et populis et linguis" 
(Apoc 7, 9) Romam convenerint, ut collatis inter se consiliis diuturno 
rerum usu alitis confirmatisque, temporum nostrorum necessitatibus prae
sidia luculentissima admoveantur, ex animo gaudemus. Neque enim Nos 
fugit quanto studio hac vestra omnibus aperta ac pervia sodalitate di
vini Jesu Cordis cultui propagando incumbatis, cum non modo ephemeri
dibus illis, quibus "Nuntii Sacratissimi Cordis" est nomen, quadraginta 
ferroe linguis editis, aliisque scriptis bene multis, sed etiam recentissimis 
aetatis nostrae inventis, cinematographica videlicet arte atque undis radio
phonicis, studeatis christifideles in orbe universo ita efformare, ut viva 
membra illius Ecclesiae evadant, cui a Domino ipso dictum est: "Euntes 
docete omnes gentes" (Matth. 28, 19). 

Huiusmodi enim Apostolatus, nedum certis quibusdam precibus absol
vatur, eo potius suapte natura tendit, ut suis asseclis perfectissimam 
christianae vitae formam praebeat atque suppeditet; cum nemo christiano 
nomine dignus Christique Corpori Mystico per Baptismum insertus suae 
possit sanctitati consulere aeterna aliorum salute neglecta, immemor "uni
cuique Dominum mandasse de proximo suo" (cfr. Eccli. 17, 12). At vero, 
cum christifidelium inter se et cum Christo coniunctio ac coagmentatio 
optime per cultum erga SS.mum Jesu Cor perficiatur - adeo ut iure 
meritoque dici queat Apostolatum Orationis perfectam formam esse pie
tatis erga SS.mum Cor Jesu, ac vicissim pietatem erga divinum Cor Jesu 
ab Apostolatu Orationis omnino seiungi non posse - cumque eiusdem 
huius pietatis sit amorem in Deum hominesque usque ad plenam devo
tionem sui excitare, idcirco sodalitium hoc vestrum tamquam tesseram 
sibi adiudicavit propriam illud dominicae orationis: "Adveniat Regnum 
Tuum". 
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Etenim per oblationem quotidianam, quam qui penitius consideraverit 
veram esse agnoverit divino Jesu Cordi consecrationem, quaeque tamquam 
sui complementum, non modo familiarum ac privatarum consociationum 
sed ipsarum etiam Civitatum consecrationem videtur expostulare; pe; 
cultum lmmaculato 8. Virginis Cordi in dies mire succrescentem; per cre
briorem christifidelium divinae mensae consuetudinem; per fervidissimum 
in Christi Vicarium amorem; per peculiares denique intentiones, quae sin
gulis mensibus sociorum menti proponuntur, itemque per "Missarum Ho
rologium", quod vocant, "Orationis Apostolatus" cum christianae plebis 
universitatem, tum delectissimos manipulos ad religionem pietatemque in
format actuosoque fervore incendit; idque non tantum in nationibus iamdiu 
evangelica luce collustratis, sed in ipsis quoque regionibus recens suavi 
Christi iugo subiectis. 

Quae omnia prae oculis habentes, ut Decessor Noster fel. rec. Pius XI, 
ita et Nos ediximus iterumque perlibenter declaramus gratissimum animo 
Nostro futurum si christifideles ad unum omnes huic sacrae militiae dent 
nomen ita ut hodiernum asseclarum numerum, qui ad triciens quinquies 
centena milia facile accedit, quam longissime exsuperent. 

Neque id cuiquam suspicionem inicere potest cuiusdam quasi in alie
nas messes irreptionis, cum ii qui "Apostolatus Orationis" divino quodam 
instinctu fundamenta iecerunt illud iam fuerint aperte professi: nihil nem
pe se novi, sicubi pia instituta iam florerent, inducturos, verum illud so
lummodo fore curaturos ut cum ceteris consociationibus, eorum ordinibus 
nullatenus perturbatis, divini amoris ignem et apostolicum studium com
municarent. Quare, multo ante quam laicorum sodalitia Regno Christi ma
xime provehendo laeta ilia incrementa suscepissent, quae hodie gratulan
tes cernimus, iidem iam solidum doctrinae corpus apparaverant, qua aposto
licorum hominum et interiorem vitam alerent et incepta sustentarent; porro 
quasi ea actuosae vitae pericula praesentientes, quae Nos de "haeresi ac
tionis" disserentes indicavimus, etsi Christi Regni dilatandi studium et di
laudarent et foverent, primas tamen partes interiori vitae tributas voluere, 
probe scientes hanc humanis quibuslibet industriis immensum praecellere 
in animis Deo lucrandis. 

Quae cum ita sint, quemadmodum centesimum a constituto "Aposto
la tu Orationis" annum commemorantes monuimus, omnes christifidelium 
consociationes, eae praecipue quae "Actionis Catholicae" nomine deco
rantur, quanto largius ab hoc copiosissimo fonte "aquae salientis in vi
tam aeternam" hauserint, eo arctiore caritatis vinculo "quod est vinculum 
perfectionis" et cum Christo et inter se cohaereant necesse est; ex qua 
etiam animorum coniunctione operumque conspiratione et uberiores suo
rum laborum fructus singulae coacervabunt, e, quod caput est, illud con
sequentur ut pax Christi in cordibus omnium exsultet, in qua omnes vo
cati sunt in uno corpore (cfr. Col. 3, 14). 

At progressu temporum factum est, ob singularia rerum adiuncta, ut 
nonnullae sodalitates vel ex ipso "Apostolatu Orationis" efflorescerent vel 
cum eodem consociarentur, ita tamen ut, eius pia exercitia in suam rem 
derivantes, propriam sibi agendi normam propositumque praestituerent, 
quales sunt "Cruciata Eucharistica", quae dicitur, et "Foederationes a 
SS.mo Jesu Corde" nuncupatae. Quarum prima, quae inter iuniores ubique 
terrarum plurimum invaluit, incredibile est quot puerorum agmina, divini 
Cordis delicias, ad crebram, imo etiam cotidianam, coelestis mensae con
suetudinem adducta, sincera in Deum pietate solidoque animorum Deo 
lucrandorum studio imbuerit, quotque se totos divino servitio mancipandi 
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desiderio inflammaverit; ita quidem ut idem Decessor Noster Pius XI "Cru
ciatam Eucharisticam" appellandam dectaraverit "Actionis Catholicae" qua
si palaestram vet tirocinium. Quamobrem non sine magna animi voluptate 
accepimus huiusmodi institutum grandiori aetati rite accommodatum fre
quentissimos adulescentes iam sibi ·adscivisse, vario nomine appellatos, 
qui rectius pleniusque in schola Christi instituantur. 

Singulari autem nota consociatio ilia digna est, quae "Foederationis 
a SS.mo Corde", seu "Foederationis a Perseverantia" nomine censetur, 
quaeque vel viros aetate provectos, vel adulescentes Spiritualibus Exercitiis 
saepe iam excultos, congregat hac praecipua lege ac ratione ut semel 
saltem in mense conveniant universi coeleste epulum una celebraturi. Quibus 
christianae vitae exemplis praeclarissimis permoti, quot christifideles sive 
in pagis sive in urbibus ad meliorem frugem remeare suaviter compulsi 
sunt! quot ultro libentes pacificae militiae nomine dato, sive "rectae con
scientiae restituendae", sive temperantiae promovendae, sive aliis id ge
nus inceptis, re ipsa alte proclamavere quantum valeant ad vitam catho
lice instituendam huiusmodi hominum coetus sub SS.mi Jesu Cordi vexillo 
pro aris et focis dimicantium! Nil mirum igitur quod ob tot tantasque 
utilitates rei catholicae comparatas, quae pignora indubia sunt maiorum 
fructuum in futurum afferendorum, pluribus in toeis sacrorum Antistites 
Foederationes a SS.mo Corde "Actionis Catholicae" acies selectissimas 
declaraverint, cum eaedem ad hoc munus obeundum aptissime sint instru
ctae ac conformatae. 

Qua in re silentio praeterire nolumus racliophonicas ilias enunciatio
nes, quae nuperrime variis linguis per plusquam sexcentas Stationes efferri 
coeptae, quincleciens centena hominum millia attingentes, atque igniculos 
veluti quosdam virtutum amorisque in Deum in auditorum animos inicien
tes, natae sunt acl fervidae christianae vitae sive inter domesticas parietes, 
sive in foro ac vel in ipsis consiliis rebus publicis administrandis, nedum 
desideria roboranda at etiam novis stimulis exercenda. 

De quibus omnibus editis ·in Ecclesiam promeritis dum singulis soda
libus ex animo gratulamur atque a Deo precamur ut eorum inceptis larga 
semper fructuum ubertas arrideat, tibi, dilecte Fili, laborisque tui consor
tibus, atque universis "Apostolatus Orationis" membris et coetibus eidem 
vel origine, vel caritate devinctis, divinorum munerum auspicem Nostraeque 
benevolentiae testem, Benedictionem Apostolicam peramanter impertimus. 

Datum ex Arce Oandulphi, prope Romam, die XIX mensis Septembris, 
anno MDCCCCXXXXVIII, Pontificatus Nostro decimo. PIUS PP. XII. 

Carta do Santo Padre ao P. Vicente Tomek Sobre S. José 
Calasans. 

S. Santidade o Papa Pio XII dignou-se benignamente endereçar a seguinte Carta 
autógrafa ao Re,·mo. Padre Vicente Tomek, Prepósito Geral dos Clérigos Regulares 
Pobres da Jl\ãe de Deus das Escolas Pias (Sco/opl), pela dupla oportunidade do 
terceiro centenário da morte de seu Fundador, S. José Calasans, ocorrida a 25 de 
Agosto de 1648, e pelo segundo centenário de sua Beatificação, solenemente cele
brada pelo Papa Bento XIV, na Baslllca Vaticana, a 18 de Agosto de 1748. (Vide 

"Oss. Romano", II-Vlll-48.) 

Dilecte Fili, salutem et Apostolicam Benedictionem. 
Proximo Augusto mense, Orclo vester gemina laetabitur faustitate, 

tertio videlicet exeunte saeculo, ex quo Josephus Calasanctius Pater Le
gifer felici obitu ad caelestia migravit, secundo vero, ex quo in Beatorum 
album idem est relatus. Quare universa Calasanctiana familia gestit ani-
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mis, et sollemnibus gratiarum actionibus aliisque pietatis officiis et litte
rarum quoque certaminibus, duplicem eventum per integrum anni spatium 
concelebrare. 

Quae quidem communia vestra gaudia et suscepta consilia Nos in 
primis merita honestamus laude atque robore Apostolicae auctoritatis pla
ne confirmamus. Etenim commemoratio rerum a vestro Conditore gesta
rum ac ter saecularium ipsius Ordinis meritorum, cum sacris ritibus inge
niorumque exercitationibus aptissime coniuncta, non modo sodales vestros 
cunctosque alumnos iusta perfundet laetitia, verum stimulos quoque ad
movebit vobis ad clariora in posterum patranda facinora, quae salutarium 
segetem fructuum afferant uberiorem. lllud profecto, quod felici ausu 
Sanctus Calasanctius perfecit, ut primum exhibuerit exemplum christianae 
popularis eruditionis universae, dignum sane est memoratu suavissimo et 
longe maius opus, quam ullis laudibus exaequetur. 

Omni quidem tempore Ecclesia sollicito caritatis studio egentium te
nuiorumque e populo necessitatibus occurrit et multifaria institutorum ra
tione subvenit; novellam autem aetatem materno Ecclesia sem per fovit 
complexu, mentesque parvulorum erudiendo, animos moderandos excolen
dosque curavit. Iam vero postquam, progrediente humanae familiae aetate, 
typis ad scripta imprimenda celerrimeque multiplicanda inventis, cultus 
divinarum humanarumque doctrinarum peraucta evulgatione magnum cepit 
incrementum, Josephus Calasanctius, sedulus vigilque Ecclesiae interpres ac 
minister, divino quodam afflatu, omnium primus, non sine controversia 
inter plures diffidentes et etiam repugnantes homines, scholas neglectis 
proletariorum filiolis gratuito aperuit. 

Discebant pueri in litterariis eiusmodi ludis artem legendi scribendi
que, praescripta grammaticae et supputandi rationes, libellos autem et ca
lamos, atramentum, chartulas itemque praemia diligentiae excipiebant Jo
sephi caritate. Docebant vero sacerdotes magistri, nulla spe lucri vel hu
manae gloriolae adducti, sed religionis officio permoti, amore Dei proxi
morumque perfusi; ac propterea, dum tenellos animos ad sensus ape
riendos explicandosque litterarum elementis erudiebant, christianae sapien
tiae pietatisque praeceptis ad rectos mores virtutesque eosdem informa
bant. Merita igitur ac felici appellatione "piae" illae scholae ab ipso Con
ditore sunt nuncupatae: quandoquidem pietas in Deum, in parentes, in 
patriam est solidum honoratae pacataeque vitae christianae fundamentum 
praesicliumque humanae auctoritatis tutissimum. Scholae itaque Piae re
pertae sunt ad probum civem verumque christianum effingendum plane 
accommodatae. Nonne ex puerili institutione pendet, ut plurimum, qua 
quis ratione et constantia sit venientis aetatis spatium acturus? 

Nil profecto mirum, si Calasanctianae Scholae pluribus in locis, licet 
inter tot vicissitudines et res adversas, mature sint diffusae, scilicet per 
ltaliam, per Europam atque etiam, trans Oceanum Atlanticum, per Austra
lem Mecliamque Americam. 

Quod si praeter puerorum disciplinam, sapienti admodum constitu
tione ordinatam, pro tempore et pro re altiorem quoque eruditionem adu
lescentibus impertiendam Ordo vester suscepit, hoc minime alienum fuit 
a Patris Legiferi proposito neque exstitit a maiore alumnorum utilitate 
seiunctum. Pubescentibus enim annis, dum membra viresque corporis ado
lescunt ac perficiuntur, animi quoque inclinationes affectusque omnes 
maturescunt, novam quamdam lucem ac robur acquirentes, ita ut, sive ex 
bianda errorum specie mundique illecebris, sive ex aestu erumpentium 
cupiditatum, plura et gravia pericula plerumque adulescentibus impen-
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deant, nisi divina quaedam frena tempestive iniiciantur ac superna au
xilia titubantibus animis praebeantur. 

!taque in vestris scientiarum bonarumque artium domiciliis discipuli, 
aetatis flore virentes, non modo ad christianas virtutes educantur sed omni 
exornati humanitate, vere civiles finguntur atque publicarum privatarum
que rerum administrationi plane idonei, qui regere possint consiliis civi
tatem, legibus moderari, firmare institutis, emendare iudiciis. 

ln obeundo igitur docendi munere, quod est in more quidem here
ditario Ordinis vestri positum, alacriter incumbite ac pergite confidenter. 
Nullum profecto officium cogitari potest nobilius, quam tanta cura et 
sedulitate niti, ut homines, a primo aevo solida doctrina ac pietate instru
cti, utilitatibus familiae et civitatis deservientes, ad mansuram in caelo 
patriam iter dirigant suum stuclioseque conficiant. 

Hisce propositis studiisque animati, per saecularia sollemnia insignem 
Patris Legiferi imaginem mirumque exemplum in memoriam revocate atque 
ita animis vestris proponite, ut eius vestigiis firmiter adhaerentes, et imi
tatores virtutis et laudis aemuli efficiamini. Nos autem instanti prece a 
Deo vobis ominamur, ut Scholarum Piarum Ordo magis magisque floreat 
in dies, eiusque magistri, fructuum ac meritorum adaucti incrementis, nu
mero quoque multiplicentur, in iis praesertim regionibus ubi litterarii ludi 
et aliae rei publicae scholae sunt insano consilio, cum magno Ecclesiae 
et civitatis detrimento, sapientiae christianae contemptrices vel plane 
expertes. 

Caelestium interea donorum auspicem paternaeque Nostrae caritatis 
testem, Apostolicam Benedictionem tibi, Dilecte Fili, cunctisque Scholarum 
Piarum sodalibus atque alumnis amantissime in Domino impertimus. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die XII mensis lulii, anno 
MDCCCCXXXXVIII, Pontificatus Nostri clecimo. PIUS PP. XII. 

Breve Apostólico Sobre S. José Calasans. 
Por ocasião do terceiro centenârlo da morte de S. José Calasans, Fundador da Or
dem das Escolas Pias (Scolopi), e do segundo centenârlo de sua Beatificação, o 
Santo Padre Pio XII proclamou, com o seguinte Breve Apostólico, o Insigne apóstolo 
e educador Padroeiro de todas as escolas populares cristãs existentes no mundo 

("Oss. Romano", 28-8-48). 

Pius PP. XII, ad Perpetuam Rei Memoriam. 
Providentissimus Deus, Qui numquam Ecclesiam suam contra impios 

inimicorum hominum conatus, opportunis auxiliis munire et aequatis tem
porum necessitatibus praesidiis defendere cessat, Nobis, christianae reipu
blicae bono provehendo jugiter intentis, misericorditer concedit ea Supremi 
Pastoris officia obire quae praesentia rerum adjuncta magis requirere vi
dentur. Et revera hac Nostra aetate, qua puerorum et adolescentium recta 
institutio, ob plurimas et omnibus notas causas, quanto difficilior eo ma
gis est necessaria, dum veritatis osores, ne ab impudentissimis quidem 
calumniis abhorrentes, quotidie effutire non dubitant Catholicam Ecclesiam 
haud umquam aut raro et inepte infimae plebis necessitatibus consuluisse, 
propitia Nobis praebetur occasio in mentem fidelium omnium revocandi 
quae et quanta Christi Ecclesia, Sanctorum suorunt' opera et studio, omni 
tempore egerit ut pueri et adolescentes e populo egentiores et tenuiores ad 
virtutis semitam adducerentur, litterisque, scientiis et artibus, uno verbo, 
omni humanitate gratuito instituerentur. En, intra paucos dies, tertium fe
liciter explebitur saeculum ex quo Sanctus Josephus Calasanctius, Fundator 
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Ordinis Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum, 
aetate gravis ac meritis superabundans, sanctissime obdormivit in Domino, 
et secundum pariter erit plenum saeculum ex quo idem sanctus vir, me
. rito angelus et princeps studiosae juventutis, jam cum in saeculo adhuc 
viveret, vocatus, a Decessore Nostro rec.me. Benedicto XIV, in Vaticana 
Basílica, intra Beatorum numerum sollemniter adnumeratus fuit. Nos igi
tur, qui geminatae laetitiae memorati Ordinis, de christiana educatione 
optime meriti, jam, per epistolam ad Praepositum Generalem, quodammo
do Nosmetipsos junximus, nunc volumus novum propensae voluntatis 
Nostrae erga Calasanctianam Religiosam Familiam testimonium proferre, 
etiam ut, Divini Magistri mandatis obsequentes, paternam adsiduamque 
sollicitudinem Nostram erga pueros et adolescentes pauperes praesertim 
et omni ope destitutos, iterum iterumque manifestam faciamus; utque 
Christifideles universi erga Sanctum Josephum Calasanctium ejusque So
-dales et Scholas Pias grati sint pro merito, ejusdem Patris Legiferi alio
rumque venerabilium virorum exempla sequantur et frugiferis Ordinis 
laudati operibus adiumenta, pro viribus, conferant. 

Gravissimis enim et indubiis probatum est documentis ipsum Cala
sanctium, hac Alma in Urbe, ad Sanctae Dorotheae templum, trans Xystum 
pontem, anno MDXCVII, primam in Europa scholam publicam pueris e 
populo egenis et derelictis gratuito instituendis aperuisse. Ad quod sa
luberrimum et tunc praesertim maxime necessarium opus aggrediendum 
Vir Dei inde a suscepto, in Hispania, patria sua, sacerdotio, sibi ipsi vi
sus est superne vocari, cum Urgellensis dioecesis Vicarii Generalis mu
nere fungebatur. Narratur enim, cum in ea urbe commoraret, vocem ipsum 
.audivisse intimam illud sibi iterum iterumque inculcantem: perge Romam, 
Joseph, perge Romam et, cum fluctuaret ancipite animo, multitudinem pue
rorum innumerabilem in somnis vidisse; ejusdemque teneras adhuc mentes 
et juvenilia pectora ad pietatem et litteras ab se invitari, institui, doceri. 
Cuius visionis Josephus recordatus est dum, Romae commorans, quadam 
die, forum aliquod pertransiens, revera puerorum agmen ei ob oculos 
venit, scurrilia et turpia miseranda adeo licentia proferentium ut praeco
cem suam corruptionem satis satisque ostenderent. Videt llle, miseretur 
ex animo et sibi dieta audit verba Spiritus Sancti: "Tibi det·elictus est 
pauper, orphano tu eris adiutor". Scholas igitur, uti diximus, tunc fundavit 
quas Pias Calasanctius ipse appellari voluit ut earum naturam et finem 
clare ostenderet quasque Dominus ejusque Sanctissima Mater, inter dif
ficultates, hostilitates, persecutiones quamplurimas manifeste protegere 
numquam cessarunt atque e Decessoribus Nostris multi, inde ab initio, be
nigno prosecuti sunt favore. Clemens revera VIII, vix cognito Calasanctii 
<:onsilio gratis instituendi pueros ex plebe, patrocínio suo rem avocavit et, 
nisi morte praeventus esset, ipse Pias Scholas procul dubio approbavisset: 
Paulus V opus Josephi "auctore Deo" susceptum dixit et anno MDCXVII 
Congregationem Scholarum Piarum instituit, quam a suo nomine Pauli
nam cognomina ri voluit; Gregorius XV, cui Sanctus Josephus, Narniae 
<:ommorans, superno lumine illustratus, electionem in Summum Pontificem 
praedixerat, princeps ejusdem Sancti et Sodalium amicus fuit, nam Consti
tutione Sua Apostolica "ln supremo apostolatus solio", armo MDCXXI edi
ta, Paulinam Congregationem ad gradum Ordinis Religiosi evexit et ejus 
Constitutiones paulo post probavit; Urbanus VIII vetuit ne alii, Scholarum 
Piarum nomine, ad lucrum uterentur; Alexander VII Josephi Beatifica
tionis causam introduxit; Clemens IX omnes gratias omniaque privilegia 
a Gregorio XV Scholarum Piarum Ordini concessa iterum probavit et 
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confirmavit; Clemens item XII sollemniter declaravit Josepho missionem 
caelitus es~ traditam maxime "ad exemplum primum exhibendum christia
nae popularis eruditionis universae"; Benedictus deinde XIV, qui Cala
sanctium "Jobum legis gratiae" vocaverat, lllum inter Beatorum agmina, 
ut diximus, abhinc duo plena saecula, adnumeravit, donec Clemens XIII, 
anno MDCCLXVII, Eumdem Sanctorum Alho accensuit. Postremus vero 
Benedictus XV fel. rec., hisce nostris temporibus, in pontificio documento 
anno MCMXVII edito, S. Conditori Scholarum Piarum primatui in pro
vehenda puerorum pauperculorum gratuita institutione suam apposuit su
premam sanctionem. Nil mirum proinde si Scholae Piae, tot et tantis mu
nitae caelestibus praesidiis, tantis laudibus et suffragiis elatae et contra 
detractores protectae, brevi tempore, late in ltaliam et Europam ac in 
Americam diffusae, uberrimos ubique virtutis et scientiae fructus protu
lerint et etiam hodie floreant ad ornamentum et laetitiam Ecclesiae Sanctae, 
ad utilitatem christianae juventutis, cujus Sanctus Josephus Calasanctius 
inter maximos Patres et Magistros amantissimos est jugiter habendus. 
Haec omnia animo repetentes, et vestigiis inhaerentes tot Romanorum Pon
tificum, qui in hac Divi Petri Cathedra per tria haec saecula Nos prae
cesserunt, precibus quibus dilectus filius hodiernus Procurator Generalis 
Ordinis Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum, 
totius Ordinis vota expromens, Nos humiliter et enixe rogavit, ut, ad 
duplicis centenariae celebrationis, quam diximus, memoriam perennandam, 
ad antiquum Religionis Calasanctianae desiderium, alias huic Apostolicae 
Sedi patefactum, explendum, Sanctum Josephum Calasanctium christianae 
popularis institutionis Patrónum eligere de Nostra benignitate dignaremur, 
ultro libenterque annuere decrevimus. Quare, audito Venerabili Fratre 
Nostro Clemente Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinali Micara, Episcopo 
Veliterno, Sacrae Rituum Congregationis Praefecto, praesentium Littera
rum tenore deque Apostolicae Nostrae potestatis plenitudine, perpetuumque 
in modum, Sanctum Josephum Calasanctium Confessorem omnium Scho
larum popularium christianarum ubique exsistentium caelestem apud Deum 
Patronum constituimus, eligimus, declaramus. Contrariis non obstantibus 
quibuslibet. 

Haec edicimus, statuimus, decernentes praesentes Litteras firmas, va
lidas atque efficaces jugiter exstare ac permanere; suosque plenos atque 
integros effectus sortiri et obtinere; Biisque ad quos pertinent seu per
tinere poterunt plenissime suffragari; sicque rite judicanclum esse ac de
finiendum, irritumque ex nunc et inane fieri si quidquam secus, super 
his, a quovis, auctoritate qualibet, scienter sive ignoranter attentari con
tigerit. 

Datum ex Arce Gandulphi, sub anulo Piscatoris, die XIII mensis Au-
gusti, anno MCMXLVIII, Pontificatus Nostri decimo. 

De speciali mandato Sanctissimi 
Pro Domino Cardinali a secretis Status 
Dominicus Spada, a Brevibus Apostolicis. 

Epistola Pii PP. XII ad Cardinalem Micara, Legatum a Latere 
Occasione VII Centenarii Cathedralis Coloniae Agrippinae. 
Venerabilis Frater Noster, salutem et Apostolicam Benedictionem. 
Coloniae Agrippinae cathedrale templum, magnificentissimum Gothi

cae artis in Germania monumentum, horrendis belli ictibus vulneratum ve-
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hementique aeris minis concussi impetu permotum tectisque vasta ruina 
disiectis immaniter hians, in eo iam esse excepimus, ut, flagranti animo
rum studio operumque fervore, ad cultum divinum post quinquennium di
midia ex parte restituatur. Namque Augusto mense proximo, sacerrimo 
die, quo "Maria Virgo assumpta est ad aethereum thalamum, in quo Rex 
regum stellato sedet solio", expleto scilicet septimo saeculo, ex quo pri
mus lapis novi cathedralis templi rite est collocatus, coram pluribus di
versarum nationum sacris Praesulibus etiam Romana purpura exornatis 
et praesentia civitatis magistratuum maximaque fidelium frequentia ex 
tota Rhenania proximisque Germaniae regionibus confluentium, sacra sol
lemnia in illo templo peragentur. Qui quidem pergratus nuntius, inter tot 
tantasque populorum angustias et concertationes, inter plures novae an
xietatis causas minaces, quando pax publica nondum ubique est foedere 
conciliata et, ubi quoque iam inter partes convenit, tam crebro pertur
batur a nefariis quibusdam hominum coetibus, quibus "compositis rebus 
nulla spes, omne in turbido consilium" (Tac. Hist. 1, 21), sua vis ille 
nuntius, inquimus, non parvo Nos solamine affecit. Subit profecto men
tis Nostrae oculos tristissima permutatae urbis imago: Colonia ilia, in
dustria et commerciis commeatuumque copia antea florentissima, ipsaque 
natura et situ conspícua formaque ingentis theatri ad fluenta Rheni spectan
tis, nunc bellico furore plurima passim prostrata humi iacet. Attamen ge
nerosa civitas, quamquam impellente adstringitur necessitate tecta ad 
incolumitatem civium quam primum reficiendi, gestit simul illud sine mora 
redintegrare templum, ubi cathedra Pastoris sui exstat, quodque est vere 
domus Dei et domus universi gregis. Semper equidem pervetusta Colonia 
Claudia Augusta Agrippinensis, a Tiberinis ripis ad Rhenum inferiorem 
deducta, ex quo secundo saeculo evangelium Christi recepit, non modo 
catholicae fidei retinentissima fuit, sed Romanae Cathedrae, sive in prospe
ris, sive in afflictis rebus, addictissima; quapropter in praesens quoque, 
post saevissimi belli fluctus, ut sollemnia sacra in Domo sua primo con
celebret, ab beatam Petri sedem oculos animosque convertit, eiusque egre
gius Cardinalis Archiepiscopus enixe a Nobis postulavit, ut per Nostrum 
Legatum tantae celebritati praeesse velimus. Quibus votis benigne adnuen
tes, te, Venerabilis Frater Noster, qui, Romana purpura decoratus, sin
gulari pietate atque auctoritate in Curia Nostra refulgens, quique pasto
rali cura Veliternae dioecesi moderaris, Legatum Nostrum a Latere, ut 
iam antea nuntiavimus, eligimus atque constituimus, ut Nostram gerens 
personam sacris ritibus, qui in cathedrali templo Coloniensi proxime 
agentur, nomine Nostro Nostraque auctoritate praesideas, Sacroque pon
tificali ritu peracto, adstanti populo Nostra potestate benedicas, plenariam 
indulgentiam eidem proponens, ad Ecclesiae praescripta lucrandam. Cer
tam autem iucundamque spem fovemus, ut ex tot rerum gestarum me
moria septies saeculari novae vires novique spiritus maerentibus sollici
tisque civibus adiiciantur ad vestigia maiorum alacriter persequenda, ut ex 
frequenti exterorum peregrinorum concursu christianae amicitiae vincula 
inter diversas gentes confirmentur arctiusque adstringantur, ut omnes de
nique fideles, intuentes binas templi celsissimas procerasque turres earum
que considerantes peracuta lineamenta in caelum erecta, ad caelestia de
sideria strenua fide animoque ardenti exacuantur. Ominantes interea a 
Deo per Mariam caelo receptam, ut perhonorificum Legationis munus ad 
secundum exitum perducatur, auspicem superni praesidii benevolentisque 
animi Nostri testem, Apostolicam Benedictionem tibi, Venerabilis Frater 
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Noster, Cardinali Archiepiscopo Coloniensi eiusque clero ac populo aman
tissime in Domino impertimus. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die XXV mensis Iulii, anno 
MDCCCCXXXXVIII, Pontificatus Nostri decimo. PIUS PP. XII. 
(Oss. Rom. 16/17-8-48). 

Carta do Santo Padre por Ocasião do V Centenário da 
Ordem Terceira Regular de S. Francisco. 

Por ocasião do quinto centenário da aprovação da Terceira Ordem Regular de S. 
Francisco, o Santo Padre dignou-se enviar ao Revmo. P. Giovanni Boccella, Ministro 
Geral da mesma Ordem, a seguinte venerável Carta ("Oss. Romano", 21-8-48): 

Dilecte Fili, salutem et Apostolicam Benedictionem. 
Laetamur equidem, illud a vobis initum esse consilium sollemniter 

recolendi, vertente hoc anno, quinti expleti saeculi, ex quo Tertius iste 
Ordo regularis a Decessore Nostro fel. rec. Nicolao V per Litteras Aposto
licas "Pastoralis officii" probatus est et primum in Umbria Capitulum 
Generale concelebratum. Etenim Franciscale eiusmodi Institutum, hoc haud 
brevi annorum decursu, inter tot difficultates rerumque publicarum vicis-' 
situdines, haud parvos poenitentiae, doctrinarum operumque apostolatus 
fructus in Ecclesiae bonum comparavit. Postremis autem lustris, praeser
tim postquam isti Ordini accesserunt florentes Hispaniae et Americae 
congregationes, non modo sodalium vestrorum numerus feliciter crevit, 
sed curae quoque et sollicitudines, praecipue ad iuvenes in vestris col
legiis instituendos, ad sacras missiones in terris infidelium promovendas 
ad reditum dissidentium in sinum Ecclesiae precibus a Deo impetran
dum, prospera acceperunt incrementa. Nos vero, qui nihil habemus an
tiquius, quam ut religiosi sodales Franciscales, seraphico illo Dei homi
numque ardore, quo Assisiensis Patriarcha flagrabat, magis magisque, 
inflammentur, eorumque instituta, pro novis temporum necessitatibus, ·oo
vis sociorum auctibus frugiferumque operum accessione in dies revirescant 
et vigeant, pia consilia inceptaque vestra libenter dilaudamus et saecularia 
sollemnia faustis votis ominibusque prosequimur. Plane itaque confidimus 
fore, ut ipsa praeteritorum recordatio fructuum, quos hactenus cepistis, 
ad maiora vos excitet atque ad aemulandas sancti Francisci virtutes 
laboresque exacuet impellatque vehementer. Quod ut prospere succedat, 
caelestium conciliatricem donorum paternaeque caritatis Nostrae testem, 
tibi, Dilecte Fili, omnibusque sodalibus tuae moderationi concreditis 
Apostolicam Benedictionem amantissime impertimus. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die 30 mensis !uni, anno 1948 
Pontificatus Nostri decimo. PIUS PP. XII. 

Epistola Secretariae Status ad Cardinalem Bertram de Actione 
Liturgica. 

Dai Vaticano, die 24 decembris 1943. 
Eme ac revme Domine mi Obsme, Eae a te pervenerunt ad Augustum 

Pontificem litterae, die IO mensis aprilis proxime superioris datae, quibus 
de re liturgica nonnulla Eidem optata reverendissime proponebas, e rela
tionibus veluti deprompta, quae tibi super "liturgica actione" (liturgische 
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Bewegung) ab omnibus Germaniae sacrorum Antistitibus praeterquam 
a Vindobonensi atque Friburgensi - missae sunt. 

Christi Vicarius, qui interea, die scilicet 18 ianuarii et 15 februarii 
relationes a sacrorum Antistitibus Vindobonensi ac Friburgensi acceperat 
benigne perpendere dignatus est non ea tantummodo, quae in memorati~ 
litteris tuis inerant, sed ea etiam, quae die 14 septembris proxime elapsi 
ad me scripsisti quaeque pro meo officio cum Eo communicavi. Huiusmodi 
quidem documenta, Summo Pontifice ita annuente, una cum ceteris multis, 
sive ab Episcopis sive a singulis utriusque cleri membris Sanctae Sedi 
missis, peculiari Emorum Cardinalium iudicio subiecta sunt S. S. Congre
gationibus Rituum et pro Negotiis ecclesiasticis extraordinariis addicto
rum, qui in plenarium coetum die 11 superioris mensis novembris ad id 
convenerunt. 

Cum itaque omnia exactissimo iudicio Purpurati Patres examinavis
sent, licet fructus non parvi perpenderint, qui ex actione liturgica, iustis 
traditionis ac prudentiae limitibus, in animarum salutem promanare pos
sunt, nihilo tamen secius opinati sunt fundamento minime caruisse ti
morem, in quem occasione plenarii coetus diei 29 octobris 1942 venerant 
ob pericula, quae sive christianae disciplinae sive Ecclesiae vitae in Ger
mania ipsique fidei imminere possint, si a singulis "via facti" uti aiunt 
in rem liturgicam aberrantes inducantur novitates. 

Quamvis enim actio liturgica religiosam fidelium imprimisque adu
lescentum institutionem foveat, ad sacri delicias plenius intelligendas in
vitans, immo dixerim germina saepius divinae vocationis in adulescentibus 
provocet, ipsisque sacerdotibus animarum curae addictis caritatis opera 
studiique pastoralis multiplicandi occasionem praebeat, fatendum tamen 
est, novitates privatorum auctoritate ecclesiasticorum in liturgiam invectas 
suspicionem iniicere posse de disciplinae studio plenaque deditione sacro
rum administrorum erga suos Ordinarios. Quod autem Christicolae probe 
norint novitates huiusmodi contra normas ab Apostolica Sede datas in
duci, easdem magis noxias reddit. 

Quamobrem Emi Patres, in memoriam revocantes quod in proxime 
superiore plenario coetu animadverterant, uno ore opportunum esse du
xerunt, ut Episcopi futuris actionis liturgicae progressionibus sedulo in
vigilent, eidem impense moderentur, ne ipsa, per se bona laudeque digna, 
ob singulorum errores a praecellentibus sibi impositis finibus discedat; 
simulque Apostolicae Sedi omnia, quae id spectant, renuntient et sua 
consilia fidenti animo subiiciant. Locorum Ordinarii potissimae curae sibi 
habeant, - ita Emi Patres - ut hac de re publicae vitentur contentiones 
dissensusque, qui semper, maxime hisce in adiunctis, nocumento sunt, in 
quibus concordia inter Episcopos, clerum ac fideles tam necessaria est. 
Apostolica vero Sedes, quod ad se attinet, benigne perpendere haud omittet 
privilegiorum petitiones, quae ad animarum profectum reapse conducant, 
quaeque, ut de novo verbi causa Rituali edendo, communi istorum Pasto
rum consensu ipsi deferantur. 

Qua de causa, quamvis Purpurati Patres minime dubitarent de optimo 
Germaniae Praesulum animo, de prudenti studiosaque commissi gregis 
sollicitudine, de immota in Sanctam Sedem fide, pergrate tamen affecti 
sunt eum legentes litterarum locum, in quo eiusmodi illis esse mentem 
ac voluntatem dicunt "ut non tolerentur in liturgia, in ritibus, in usu 
linguae vel tempore ritualium actionum, in usu librorum praescriptorum 
vel admissorum a Sancta Sede mutationes ex arbitratu proprio prove
nientes". lpsi itidem Patres clerum fidelesque confidunt generose pioque 
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animo sapientibus suorum Ordinariorum normis obsecuturos esse, qui 
procul dubio verbo maximeque exemplo ad eas servandas universos adhor
tabuntur neque ipsos, si opus fuerit, monere omittent, ut pressius Rubri
carum praescriptis adhaereant, ad normam can. 733 § 1 et 818 C.I.C. 

Quod autem ad varios modos spectat Sacro assistendi, de quibus ser
mo est in litteris die 10 aprilis huius anni datis, iidem Emi Patres pro 
sua auctoritate statuendum esse putarunt, ut usus cum "Missae lectae co
ram fidelibus textum ex parte lingua germanica comitantibus (vulgo: 
Gemeinschaftsmesse), tum Missae lectae, cui fideles assistunt proferendo 
preces idoneas et carmina sacra lingua germanica (vulgo: Betsingmesse)" 
relinquatur prudenti iudicio Ordinariorum locorum, atque item, prae oculis 
habentes, quae tu ipse scribebas "de Missa cantata iuncta cum populi 
cantu in lingua germanica (vulgo: deutsches Hochamt)", Patres petitio
nem istorum Episcoporum admiserunt ita videlicet, ut "hic tertius modus 
per Germaniam iam a pluribus saeculis florens benignissime toleretur". 

Circa vero Breviarii emendationem pariter iidem Patres arbitrati sunt 
continuandum pro viribus esse tanti momenti quaestionis studium, cuius 
ceterum solutio neque facilis videtur neque idcirco proxima exspectari 
potest. 

Huiusmodi Emorum Cardinalium animadversiones atque decisiones a 
Romano Pontifice rata habita sunt Eiusque mandatu tibi renuntio simul 
te rogans ut, quo meliore duxeris modo, cum ceteris locorum Ordinariis 
eadem communices. 

Haec tibi dum refero, manus tuas maxima veneratione deosculor me
que profiteri gaudeo Eminentiae Tuae addictissimum Aloys. Card. Ma
glione. - (Eph. Lit. 1948, pp. 285-287). 

Discurso do Santo Padre Sobre a Proteção da Juventude Feminina. 
No dia 29 de Setembro S. S. o Papa Pio XII recebeu em audiência solene mais 
de 200 participantes do Congresso Internacional, reunido em Roma, da Associação 
Católica Internacional das Obras pela Proteção das Moças. Nesta ocasião o S. 
Padre pronunciou o seguinte discurso, que transcrevemos do "Osservatore Romano" 

(30-9-48): 

S'il Nous platt, en vous accueillant ici, tres cheres filies, de louer une 
fois de plus l'utilité, la beauté et les fruits précieux de votre reuvre, ainsi 
que ses incessants progres, Nous éprouvons une joie toute particuliere 
à rendre témoignage au courage de celles qui s'y dévouent sans compter. 
Du courage, il vous en faut, et beaucoup, pour affronter, avec leurs dif
ficultés, dans leur ampleur, leur variété, leur gravité, tous les problemes 
qui se. posent; il vous en faut pour pourvoir, dans la mesure humaine 
du possible, aux moyens de préservation, de guérison, de réhabilitation; 
il vous en faut pour triompher des hostilités, du scepticisme, de l'inertie, 
de l'indifférence et les transformer, s'il se peut, en intérêt, en zele, en 
concours convaincu et efficace. 

Le danger est partout, le mal est étendu et profond; il l'est d'autant 
plus que, trop souvent, on n'y croit guere qu'apres la douloureuse, humi
liante et, en apparence, humainement irréparable chute. Ignorance, fai
blesse, inexpérience, légereté, sensibilité excessive, imagination désordonnée 
font double ravage: elles rendent cette chute à la fois plus redoutable 
et moins redoutée. Sous le prétexte que, dans le passé, la jeune filie, 
élevée comme en serre, entourée de soins inquiets, jalousement clottrée 
dans son ingénuité, risquait d'être victime de la surprise dês son premier 
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contact avec le monde et avec la liberté; celle d'aujou'rd'hui se donne 
maintes fois l'illusion qu'une éducation et une conduite tout opposées la 
rendront forte, aguerrie, immunisée, alerte à la défense ou à la ri
poste; elle prend pour personnalité et pour vigueur ce qui n'est, au fond, 
que sans-gêne, imprudence ou même effronterie; elle ne veut pas se 
convaincre que la permanente familiarité avec l'autre sexe, la parité d'oc
cupations et d'allure, contenues un temps dans les limites de la stricte 
morale, l'exposent à franchir tôt ou tard ces limites. En dépit de sa 
désinvolture et, parfois même, de sa mentalité masculine, la jeune filie 
qualifiée de "moderne" garde, bon gré mal gré, les caracteres innés, in
délébiles de son sexe, son imagination, sa sensibilité, sa tendance sinon 
à la vanité puérile, du moins, assez souvent, à la coquetterie plus pé
rilleuse; elle se laisse prendre au piege, quand elle ne s'y jette pas d'elle
même tête baissée. Elle a l'illusion de l'expérience et se croit, de ce 
chef, supérieure aux jeunes filies des générations passées. Sous des dehors 
plus avertis, elle est souvent, en réalité, moins solidement instrui te; son 
expérience est superficielle, suffisante pour ternir sa délicatesse et sa 
fratcheur, insuffisante pour la tenir en garde contre les roueries et les 
hypocrisies des séducteurs; son expérience et aussi surtout négative et 
elle ne lui découvre ni la grandeur, ni la beauté, ni les saines et robustes 
joies du rôle qui la réclame dans la familie et dans la société. lllusion 
de solidité et de force, illusion d'expérience et de prudence, !'une et 
l'autre sont l'aliment d'une présomption, à laquelle la nature, même bien 
guidée, n'est que trop portée. Elle croit pouvoir impunément tout !ire, 
tout voir, tout essayer, tout gofiter. 

A seulement entendre ou deviner un conseil, elle se cabre; le simple 
soupçon d'une "protection" la révolte. Protection, cela signifie à ses yeux 
humiliation et asservissement; elle ne se doute pas du besoin qu'elle en 
a pour la sauvegarde de sa dignité féminine et de sa noble fierté, pour 
son affranchissement de toutes les séductions, tromperies, flatteries, dont 
elle est inconsciemment la dupe et l'esclave. 

Pour comble, elle est désarmée devant le péril. Pieuse peut-être -
du moins elle croit l'être à sa maniere, parce qu'elle fréquente, routiniere 
ou superstitieuse, parfois sans y rien comprendre, un minimum de fonctions 
religieuses, dont elle ne discerne point l'essentiel et l'accessoire, parce 
qu'elle s'approche, machinale ou - à Dieu ne plaise - indigne, des sa
crements; elle n'a de religion et de piété qu'un simple vernis de prétendue 
dévotion sans substance, sans profondeur, sans doctrine. Sceptique à l'égard 
de l'enseignement autorisé de l'Eglise, elle croit aveuglément ce que lui 
débitent du dogme, de la morale, de la discipline, ses théologiens im
provisés, campagnes ou compagnons de bureau ou d'atelier! Et c'est, en 
bi0n des cas, dans ces conditions que'elle affronte tranquillement la vie! 
Comme vite elle cedera! D'abord une imprudence, dont elle rit, le creur 
léger; puis une concession, dont elle n'a point scrupule; enfin la chute 
- dira-t-on la premiere, préparée qu'elle est par de tels préludes? 

Parfois, hélasl sans qu'on s'en soit aperçu, sans qu'elle y ait pris 
garde ou se toit alarmée, le creur est déjà gâté par tant de capitulations, 
tant de fautes secretes, avant que la catastrophe ne révele au dehors la 
déchéance qui, pourtant, date de loin. II est comme ces fruits magnifiques, 
que le ver ronge au dedans et dont on ne connait la corruption qu'au 
moment de les ouvrir pour en savourer la délicatesse. Ainsi !e scandale, le 
jour ou il éclate, entrainant apres le déshonneur humain, ne fait que ré
véler le mal profond, bien plus ancien, et laisse apparaitre, derriere la 
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brillante mais trompeuse façade qui s'écroule, la pourriture qu'elle avait 
jusque là masquée. li faudrait maintenant, pour le guérir, presque un 
miracle. 

Plus souvent, grâces à Dieu ! le cceur de la jeune filie n'est pas ainsi 
gâté. II n'est encore qu'affaibli, souillé, dangereusement malade, mortelle
ment blessé peut-être, mais il ne se complait pas dans son péché et dans 
son abjection. Elle en gémit, elle alterne les défaillances et les releve
ments, les consentements et les repentiers, elle se débat encore - de plus 
en plus mollement, il est vrai - avant de s'abandonner tout à fait à 
Ia tentation décisive. Mais, si elle vient à y succomber, la voilà terrassée 
par le découragement et l'abattement, mauvais conseillers. Que vienne 
alors à lui manquer l'appui, le soutien affectueux et fort, cette "pro
tection" repoussée naguere comme humiliante, elle consomme, dans son 
désarroi, sa ruine spirituelle, ou bien elle s'affole et, dans son affolement, 
elle cache son crime par un crime nouveau, pour, du moins, sauver Ies 
apparences, ou enfio, se libérant de toute retenue, elle renonce définiti
vement à un relevement qui !ui semble impossible, elle se livre à Ia 
servitude, à l'esclavage de l'infâme exploitation: beaucoup de "profession
nelles du vice" n'ont pas commencé autrement. Pauvre enfant! comme elle 
avait besoin de protection pour se garder, quand il était encore temps; 
comme elle en a besoin maintenant, pour se soutenir, pour se relever, 
pour se réhabiliter dans une vie nouvellel Et voilà la tâche, la saiote, 
mais lourde et difficile tâche, que vous avez voulu assumer dans votre 
chrétienne et surnaturelle charité. 

La connaissance que vous avez de l'étendue et de la profondeur du 
fléau, de la variété et de la perfidie ou de la violence des tentations, 
vous fait assez comprendre que le soin individuei de chacune de ces 
jeunes filies - bien nécessaire, certes! - ne saurait suffire. II ne s'agit 
plus aujourd'hui d'une pauvre brebis sur cent, égarée par malheur, tandis 
que les quatre-vingt-dix-neuf autres seraient restées fideles et demeureraient 
à !'abri dans le bercail ! li s'agit du troupeau lui-même, dont le pasteur 
voit trop souvent son action entravée par la malice du démon et des 
hommes, ses brebis dispersées, errantes à la merci de "tout venant. 

Eh! oui, le pasteur est paralysé. Avons-Nous à vous faire le bilan et 
le tableau de toutes les campagnes entreprises et menées avec une sata
nique persévérance, pour empêcher ou réduire le plus possible l'influence 
et la part de la religion chrétienne dans l'instruction et l'éducation, pour 
neutraliser les remedes préventifs ou curatifs indispensables, à une ado
lescence qui, grandie souvent dans une atmosphere contaminée, n'offre à 
la contagion qu'un tempérament surnaturel déjà débilité ou tristement pré
disposé à Ia subir? Le pasteur est frappé, frappé à mort dans Ie cceur 
de la jeunesse trop encline à accueillir les calomnies, Ies insinuations mal
veillantes ou perfides, les satires, qui tuent plus ou moins rapidement 
la confiance qu'on avait dans le prêtre, dans l'Eglise, dans Ie Christ lui
même. 

C'est pourquoi vous avez compris que contre ce mal, social, perma
nent, chronique, il fallait agir en grand et prendre les grands moyens. 
Mais alors, c'est tout un monde d'ceuvres à créer, à soutenir, dans le 
labeur incessant. Et vous n'avez pas reculé; soyez-en louées. Notre en
couragement ne vous manquera jamais, ni le secours de Dieu, dont Notre 
Bénédiction vous est le gage. 

Agir en grand, qu'est-ce à dire? sinon que la multiplicité, la variété, 
l'ampleur des ceuvres doit répondre à toutes Jes formes du danger et de 
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Ia misere, à toutes les situations, à tous les besoins et Iégitimes aspira
tions d'ordre corporel, spirituel, surnaturel, que l'urgence d'une action 
concrete, immédiate, ne doit pas faire oublier la nécessité capitale d'une 
action plus générale et plus profonde, pas plus que l'usage des médica
ments spécifiques ne doit, quelle que soit urgence, faire négliger Je soin 
majeur de Ia régénération d'un tempérament, du relevement d'un orga
nisme. Quiconque pense à cela sérieusement serait effrayé par Ie pro
gramme gigantesque qui s'impose, s'il n'était convaincu de la puissance 
illimitée d'un véritable amour de charité chrétienne assisté par Ia grâce 
souveraine de Dieu et si sa conviction n'était confirmée par la consta
tation de ce que vous réalisez. 

Procurer Ia sécurité morale de Ia jeu11e filie grâce à des centres d'ac
cueil, à des foyers, à des hôtels, pensions et restaurants irréprochables, 
grâce à des secrétariats, à des services de placement et d'orientation, à 
des permanences dans Ies gares et les ports maritimes ou aéronautiques: 
toutes choses excellentes et de premiere urgence. Encore faut-il que toutes 
ces institutions ne rappellent point trop par leur laideur, Ieur austérité, 
leur mesquine indigence et parcimonie, ces abris et refuges du temps 
de guerre, ou l'on ne se résignait à entrer que sous la menace et par 
la peur des bombes. II faut, au contraire, que la jeune filie y trouve, 
sans luxe, le confort, Ie charme, l'intimité expansive, les joyeux divertis
sements d'une vraie vie de familie, qui puisse faire concurrence à tant 
d'attractions dangereuses ou coupables; il faut qu'elle y trouve, même si 
elle ne le cherchait pas spontanément, l'aliment de sa culture intellectuelle, 
artistique, sociale, spirituelle, qu'elle ait à sa disposition bibliotheques, 
conférences, enseignement non seulement moral et religieux, mais encore 
domestique, pratique, qui la mette en mesure de se préparer pour I'avenir 
une vie honnête, sainte, heureuse. 

Ce n'est pas tout. A notre époque, il ne naurait être question de se 
cantonner dans une action locale ou régionale, ni même nationale; il 
faut que tous vos centres particuliers, si parfaitement organisés et équipés 
qu'on les suppose, deviennent autant de mailles d'un immense réseau qui 
puisse enserrer l'univers tout entier. Est-il donc nécessaire de faire tout 
et si grand, vous dira-t-on? mieux vaudrait modérer votre ambition et 
vous contenter de réalisations plus modestes. Soit ! mais alars, combien 
de jeunes filies seront assez sérieuses, assez prudentes pour préférer vos 
offres aux séductions d'un monde de folies, de jouissances, de satis
factions capiteuses pour la sensualité et la vanité? 

Oui, pour aborder et surtout pour soutenir, promouvoir et faire pro
gresser une entreprise de pareille envergure, il faut beaucoup de zele, 
beaucoup d'intelligence et de savoir-faire, beoocoup d'amour. Cela ne 
suffit pas. Selon l'ordre courant de la Providence, vous avez besoin de 
vous assurer des concours dévoués suffisants pour vous permettre de 
réaliser et de développer votre plan, et voilà, disions-Nous en commençant, 
qui exige encore de vous une autre forme de courage. 

L'obstacle le plus redoutable, peut-être, à votre action n'est pas l'hos
tilité déclarée des ennemis de Dieu et des âmes, ni celle des libertins qui 
se voient arracher leurs proies, ni celle plus ignominieuse encare des 
trafiquants qui s'enrichissent sans vergogne de ce qu'on appelle avec une 
horrible mais rigoureuse exactitude "la traite des blanches". Cette hostilité, 
malgré son infamie, est, somme toute, encare assez compréhensible. Mais 
ce qui est plus étrange, vu la valeur de l'enjeu, c'est qu'il vous faille 
vaincre I'indifférence, l'insouciance, J'ironie même de gens qui se croient 
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chrétiens corrects, catholiques convaincus et pratiquants Leur dessiller les 
yeux, leur faire prendre conscience de la gravité du mal et de leur pro
pre responsabilité, éveiller leur intérêt, gagner leur sympathie, obtenir leur 
concours sous quelque forme que ce soit, n'est pas la partie la moins 
importante ni la moins ardue de votre tâche. 

Nous ne pouvons évidemment pas recenser ici toutes les erreurs, les 
préventions, les sophismes de ces catholiques négatifs. II Nous suffira 
donc de dire d'un mot la causa fonciere de leur aberration: elle vient 
surtout de leur profonde ignorance et de leurs grossieres confusions en 
matiere de doctrine et de morale, même dans l'ordre purement naturel, 
a fortiori dans celui de la foi. Aussi, du jour ou les chrétiens et les 
chrétiennes verront dans leur religion autre chose qu'un code de !ois ar
bitraires sujettes à évoluer avec !e temps, avec l'opinion ou !e caprice, 
avec la mode, qu'ils y verront autre chose qu'un rituel de formalités vi
des de sens et de substance; du jour ou ils seront pénétrés de la croyance 
à l'existence, à la majesté de Dieu et à sa justice; du jour ou ils sauront 
reconnattre autrement qu'en paroles oiseuses la dignité naturelle de toute 
créature humaine, sans distinction de sexe et de condition, plus encore sa 
destination par l'adoption à la vie surnaturelle, à une vie vraiment divine; 
du jour oit ils goOteront la saveur de ces grandes leçons de l'Apôtre: "Ne 
savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ?. . . Ne savez
vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, 
que vous avez reçu de Dieu, et que vous n'êtes plus à vous-même? Car 
vous avez été achetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre 
corps" (1 Cor. 6, 15. 19-20): de ce jour-là, disons-Nous, le chrétien, la 
chrétienne, dépouillant tout ego"isme, tout pharisa"isme, songera que la 
dignité de cette jeune filie qui passe, insouciante, étourdie, n'est pas 
moindre que la sienne, mais que son creur est si fragile qu'un rien peut 
!e briser à jamais, son âme si délicate qu'un rien peut en ternir pour 
jamais la pureté. Du jour enfin ou tout chrétien, toute chrétienne sincere 
considerera le rôle social de l'homme et de la femme, qui est de per
pétuer la société humaine, de maintenir en vie et de faire croitre ici-bas 
le corps mystique du Christ, de former, membre à membre, l'éternelle cité 
des élus; alors, prenant au sérieux leur responsabilité, ils ne se con
tenteront pas de respectet pour leur propre compte la jeune filie en péril, 
ils voudront à tout prix la sauver; ils comprendront la sainteté de vos 
efforts, ils vous apporteront leur concours. 

Tel est Notre vceu, tres cheres filies, comme i1 est le vôtre. A qui 
recourrons-nous pour qu'il se réalise; vers qui leverons-nous te regard 
sinon vers Celle, dont te regard tres pur s'abaisse vers ce pauvre monde, 
l'enveloppant, le baignant dans une atmosphere de pureté, mais de pureté 
ardente et miséricordieuse? II s'abaisse, ce regard virginal et maternel, 
sur toutes ces pauvres enfants, nuançant l'expression de sa tendresse selon 
leur situation et leurs besoins; souriant sur les unes, inquiet sur les au
tres, humide de !armes ou chargé de reproche, mais plus suppliant que 
.sévere. Avec quelle complaisance il se repose sur vous et sur votre reuvre 
providentielle, reuvre de préservation, de salut, de rédemption. Par Marie 
Immaculée descendront sur vous en abondance les bénédictions du Pere, 
du Fils et du Saint-Esprit, en gage desquelles Nous vous donnons à 
vous, à toutes vos protégées, à tous ceux qui collaborent avec vous Notre 
Bénédiction Apostolique. ' 
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Rádiomensagem do Papa Pio XII aos Peregrinos de s. Tiago 
de Compostela. 

A grandiosa peregrinação dos Jovens da Ação Católica da Espanha reunidos cm s. 
Tiago de Compostela, o S. Padre dirigiu a seguinte alocução radiofônica ("Oss. 

Romano" 30-31-8-48): 

Amadísimos jóvenes, peregrinos de Compostela: 
Es propio de la juventud evocar las hazanas de sus mayores para 

repitirlas luego, mejorándolas, si posible fuera. Vuestra presencia de hoy 
en Santiago - entusiasta, numerosa, ferviente - lo está demostrando 
de una manera admirable. 

Efectivamente, Compostela había sido durante siglas como la reso
nancia viva de una historia, desde los dias obscuros y heróicos de un 
Alfonso II hasta los esplendorosos de un Carlos V y sede de prelados 
insignes, como un Diego Gelmírez y un Pedro Muniz, que dejaron es
critas sus crónicas con las piedras graníticas de esa catedral incompa
rable; pero había sido sobre todo el rincón escogido por la Providencia 
entre las dulces y verdes colinas de esa "terrina meiga" para hacer de 
ella uno de los más potentes centros de atracción para la fe, para la 
piedael y para el espíritu generoso de aquella Cristiandad en pleno fervor 
de vida. Reyes y plebeyos, obispos y manjes, santos y pecadores, ca
balleros y pecheros, artistas y sabias, juglares y trovadores, fluyendo re
fluyendo como aluvión incontenible y constante a lo largo dei "Camino 
ele Santiago", no sólo aceleraron y profundizaron el ritmo de la historia, 
sirviendo de crisol a la elaboración de las ciencias y de las artes, sino 
que elesparramaron por el mundo un anhelo ele purificación y espar
cieron por todas partes aquellas ansias de pacificación y de fraternal 
unión ele los espíritus que han sido y seguirán siendo siempre la única 
segura base de la paz. 

Desde el Monte dei Gozo a la Puerta de los Perdones era la coro
nación de un anhelo, que acaso había tenielo antes sus fases íntimamente 
dolorosas; bajo las bóveelas severas y en la mística penumbra alum
brada dia y noche por centenares de blandones, el ritmo arcáico de las 
chirimías y el balanceo grave dei "botafumeiro" abrían las puertas ai 
estupor; el abrazo a la pétrea y hierática imagem ascendia a la cate
goria de gesto de reconciliación y purificación, simbolizada acaso en la 
venera, que el peregrino no dejaba de prenderse ai pecho; las últimas 
hilachas dei pardo sayal, abandonadas sobre la "Cruz dos farrapos" ve
nían luego a ser el símbolo de una vida que quedaba cada vez más 
lejana; y, finalmente, la estática contemplación dei Pórtico de la Gloria 
representaria como un anticipo de aguei paraíso, cuyas puertas se iban 
a abrir para él gracias a las magnánimas indulgencias de Compostela, 
ampliamente otorgaelas por los Sumos Pontífices, Nuestros Predecesores. 

Pero habría de quedarse todo en recuerdos anejos o en memorias 
muertas? 

Y he aqui que vosotros, hijos amadísimos, jóvenes espanoles ele Acción 
Católica - para quienes está reservado todo el mérito de la iniciativa 
y de la imponente y cuidadosa organización, - juntamente con vuestros 
hermanos de las Congregaciones Marianas y con toda la juventud espa
iiola, a la que se han querido unir, con edificante y fraternal concordia, 
los representantes de casi todas las naciones de Europa y de América; 
he aqui que vosotros, para mostrar vuestra juventud intacta, para pro
clamar la sublime locura de un Dios crucificado y para forjar en vosotros 
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mismos una Cristiandad ejemplar, habéis respondido rotundamente que 
no. Los aiíejos recuerdos y las vetustas memorias, ai conjuro de vuestro 
vibrante entusiasmo juvenil, se han convertido de nuevo en realidad. 

Y así tenía que ser; porque si el peregrino fué pieza indispensable 
en el tablero dei mundo medieval, si el peregrinar tuvo entonces la 
noble función de consolidar la fe dei pueblo, de acercar entre sí a las 
más diversas naciones, de aliviar a los desgraciados y consolar a todos, 
hoy, entre las enormes dificultades y dolores de la hora presente, siguen 
siendo una bendición para el mundo. 

EI peregrino vive de fe y por esta fe lo deja todo arrastrado por 
aquella luz que atrae su alma para purificaria; "credidit Abraham Deo", 
"creyó Abraham a Dios, lo cual le fué imputado a justicia" (Rom. 4, 3); 
el peregrino es una llama viva de piedad, cuyo ardor ha de consumar 
la escoria de sus pecados; e\ peregrino es generosidad y arranque que 
quiere ir siempre adelante y figurar. en vanguardia; el peregrino es amor, 
respeto y adhesión a la lglesia, a cuyas penitencias se somete y cuyas 
gracias busca, es amplia y cristiana universalidad, que no resiste estre
checes de estirpes, de patrias o de fronteras, sino que se lanza resuelta 
ai ancho cauce de la catolicidad. 

Espíritu de fe y de sacrifício; vida de piedad y de contínuo progreso 
en vanguardia; adhesión, respeto y amor a la lglesia; corazón ancho 
como el mundo: eso sois en estos momentos, jóvenes peregrinos de 
Compostela y eso habéis de ser maiíana y siempre, jóvenes católicos de 
todo el mundo; y si en otros tiempos ai grito irresistible de "Santiago 
y cierra Espaiía ! " se rompi ó con los enemigos de la fe, si ayer todavía 
el Apóstol no abandonó a quienes le invocaban, estad ciertos de que 
hoy y siempre su espíritu y su protección os conducirán de nuevo a la 
victoria en las espirituales batallas y os harán superar los lazos que por 
todas partes se os tienden, especialmente a vosotros, a la juventud, 
porque saben que sois una potencia poderosa y gallarda dei presente 
y una promesa radiante y segura dei porvenir. 

"lgitur via peregrinalis est res optima sed angusta" "La via pere
grinalis es cosa óptima, pero estrecha" - dice el conocido sermón Í:iel 
Códice Calixtino (Codex Calistinus 1. I c. XVII, Sermo Beati Calixte 
Pape, foi. 80 v.); mas sería la primera vez que la dificultad habrla es
pantado, desarmado y hecho retroceder a la juventud, y más todavía 
a una juventud como la vuestra, nutrida en la fe sólida y crecida en 
el ardiente clima dei sacrificio. 

Adelante, pues, juventud brillante, creyente y peregrina! Adelante con 
vuestra venera y vuestro bordon, que hay mucho que peregrinar hasta 
dar todo el corazón a Dios y todas las almas a Jesucristo, hasta el cielo, 
que es nuestra meta! 

O Beate Iacobe! - cantaban vuestros antepasados peregrinos - O 
Beate lacobe! - virtus nostra vere. - Nobis hostes remove - tuos ac 
tuere. - Ac devotos adhibe - nos tibi placere. Oh, sí, apóstol santo, 
predilecto dei Seiior, alma de fuego, capitán invencible: aparta de nuestro 
camino a los enemigos ·nuestros y tuyos, haz que te sirvamos siempre 
y sigue protegiendo a Espaiía y ai mundo entero, concediéndole el be
neficio de una paz sólida y duradera, fundada en la justicia. 

Con estos sentimientos y estos deseos, recreando todavía una vez más 
Nuestro esplritu con la contemplación de tan florida juventud de tantas 
naciones - símbolo de esa unión fraternal de todos los fieles en Cristo, 
que es una de Nuestras ansias más vivas - os bendecimos efusiva-
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mente: a Nuestro dignisimo Cardenal Legado, a los Arzobispos, Obispos 
y autoridades presentes, con cuantos han contribuído ai êxito de la pe
regrinación, a la Juventud católica espafiola, a los jóvenes de todas las 
naciones representadas, a sus respectivas patrias y, de modo muy espe
cial, ai pueblo de la ,eátólica Espafia, objecto siempre de amor para el 
Vicario de Cristo. 

Alocução Radiofônica do S. Padre, por Ocasião do 30.0 Aniver-
sário da Juventude Feminina de Ação Católica Italiana. 

De 4 a 6 de Setembro pp. realizou-se em Roma, com extraordinário brilho e en
tusiasmo, um Congresso para celebrar o 300 aniversário da Juventude Feminina de 
Ação Católica Italiana, de que participaram 200.000 associadas, entre efetivas e 
aspirantes, manifestação brilhante e sem precedentes, porque, mesmo nas grandes 
peregrinações juvenis, jamais se alcançou tao elevada ci1ra de participantes. l.Je tor
ma eloquente, ao par de vivas demonstrações de Fé e de devotamento ao Vigário 
de Cristo, a juventude feminina italiana afirmou os seus propósitos de "reconstruir 
a sociedade sobre bases cristãs", consoante o desejo do :;. Padre, manilestado na 
alocução dirigida em 1943 á Juventude Feminina. As solenidades do Congresso desen
volveram-se num ambiente de entusiasmo e de Fé, tomando nelas ativa participação 
representantes de todas as classes sociais italianas, é vários membros do Governo, 
como os ministros Saragat, Guido Gonclla e Segni. No dia do encerramento, as 
congressistas ouviram respeitosamente a palavra do S. Padre, transmitida pela l<ádio 
Vaticana, em cadeia com todas as estações radiofônicas italianas. t<eproduzlmos abaixo 
o texto dessa alocução, traduzida de ''Civiltá Cattolica", nilmero de 18 de Setembro 

de 1948. 

"l. Viva e profunda foi a Nossa comoção ao contemplar o incompa
rável espetáculo que ofereceis aos Nossos olhos, enquanto ao mesmo tem
po sobem dos vossos lábios ao Nosso coração os acentos fervorosos dos 
vossos cantos e das vossas aclamações. Conhecemos muito bem, filhas 
diletas, jovens de Ação Católica, a espontaneidade do vosso entusiasmo 
e a sinceridade de vossas resoluções de indefectível fidelidade; não temos 
necessidade de longos discursos para exprimir os sentimentos - na rea
lidade inexprimíveis - que inundam o Nosso espírito, ao ver-vos e ou
vir-vos. Queremos, contudo, nesta celebração do vosso trintêni@, dirigir
vos algumas breves palavras, que certifiquem em vossa hodierna mani
festação, não o esplendor efêmero de um fogo que rápido se apagará, 
mas a chama viva que alimenta em vós um luminoso e ardente incêndio 
de zelo. 

2. Viestes em grande número, e ·de vos encontrardes hoje aqui reuni
das em tão densas fileiras - acrescidas das representações de jovens 
católicas de muitos outros Países - sentis-vos legitimamente jubilosas 
e engrandecidas. Longe de Nós o pensamento de refrear ainda que de 
leve a vossa alegria. Antes, para acrescê-la, vos dizemos: Fazei o cál
culo dos vossos efetivos aqui presentes; acrescentai-lhes, como é justo, o 
número bem maior daquelas que de coração estão convosco, retidas, con
tra a sua vontade, longe daqui por impedimentos variados, e às quais 
as asas rápidas das pombas levaram a vossa doce mensagem. Unhareis 
cifras imponentes. Mas quantas outras jovens existências não estão con
vosco, nem em pessoa, nem de coração, nem em espírito, indiferentes, 
estranhas, desinteressadas por vós, pelo vosso movimento, pelos vossos 
mais caros ideais! E quantas outras, iludidas, transviadas, exacerbadas, 
excitadas por doutrinas errôneas ou por falazes ilusões, vos são hostis, 
porque permaneceis indissoluvelmente unidas a Deus, a Cristo, à Igreja! 
Se pensardes atentamente, com o vosso bom-senso e com o vosso bom 
coração, em todas essas vossas irmãs, que estão separadas e são contra 
vós, como vos podereis dar tréguas, antes de as haverdes conquistado, 
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antes que as tenhais na vossa companhia? O zelo verdadeiro não conhece 
sossego nem descanso, desde o momento em que se apodera de uma 
alma. 

3. Avante, portanto, avante, filhinhas, sem protelações, sem paradas! 
Avante, vós especialmente, jovens operárias, filhas do povo; avante to
das, de todas as condições e classes, nas cidades, nos campos, onde 
quer estejam as vossas irmãs a reconduzir a Cristo, onde quer exista 
uma santa causa religiosa, moral, social a afirmar, a promover, a de
fender! 

4. E' essencial ao vosso apostolado este ardor de conquista espi
ritual. Nós, porém, não ignoramos como o seu exercício não raras vezes, 
ao menos em algumas regiões e em circunstâncias particulares, vos expõe 
não somente a oposições, mas a ironias, a escárnios, até a injúrias vul
gares e a ameaças, quando se não atrevem a verdadeiros atos de vio
lência. Mas vós não vos deixeis atemorizar: A jovem católica, modesta 
mas não medrosa nem tímida, de fronte erguida, de olhos límpidos e cla
ros, de visão reta, de passo franco, de palavra pronta e simples, de res
posta firme e amável, mas também, se necessário, causticante, não se ate
moriza, antes rejubila de ser considerada digna de sofrer inj(trias em 
nome de Jesus: pro nomine Jesu contumeliam pati (At 5, 41). Se sente 
alguma pena, não é por si, mas por aqueles que a ofendem, vítimas, 
frequentemente tão jovens, de falsa educação, de companhias perversas, 
de malvadas instigações, que nelas dissiparam todo sentimento de gen
tileza e de bondade. 

5. O ideal é certamente elevado, generoso é o programa de vida: que 
vos é proposto; estamos, porém, convencidos de que se não vos poderia 
fazer maior honra nem vos proporcionar alegria mais profunda. Vós o 
compreendestes muito bem e disto Nos dais hoje um altiloquente teste
munho. As grandes manifestações, contudo, como a de hoje, conquanto 
altamente apreciáveis, são passageiras; elas imprimem um impulso po
tente que incita ao movimento e à ação; mas é preciso depois continuar 
a marcha conquistadora, dia por dia, passo a passo. Esta caminhada 
não se faz aos saltos, mas somente a golpes de ingentes sacrifícios, cujo 
heroísmo mesmo estimula a vontade e sustém a coragem. Mas a fideli
dade perseverante ao habitual dever cotidiano para com Deus, para com 
o próximo, para convosco mesmas; a oração, o exemplo, a caridade sem
pre pronta, a assistência e o socorro aos humildes e aos aflitos, a sub
missão obscura e sempre oculta dum constante sorriso; a execução per
feita das obrigações do vosso estado, na família, no emprego, na so
ciedade; a firmeza inabalável nos princípios, unida a uma complacência 
que desconhece limites nas renúncias ao amor-próprio e ao próprio in
teresse: quanto custa tudo isto! mas como é eficaz para conquistar os 
espíritos, os corações, os ânimos. 

6. Nem sempre, contudo, as vossas solicitudes alcançam o feliz êxito 
desejado. As almas permanecem livres de corresponder ou não aos es
forços do vosso zelo, aos afagos do vosso amor, ao fervor das vossas 
orações. Mas a sua resistência não vos é imputável. O pouco êxito, não 
raro, pode ter, e tem-na frequentemente, também uma outra causa. 

7. Na verdade, a chama do zelo mais ardente nem sempre leva, com 
o seu benéfico calor, uma c!aridade plenamente luminosa. Ora, é preciso 
que leveis a toda parte a luz. Isto, sem dúvida, equivale a louvar e a 
encorajar o vosso apostolado catequístico nas suas diversas formas, a 
recomendar-vos que vos habiliteis cada vez mais a exercê-lo com com-
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petência, interesse e persuasão. Mas quer sobretudo dizer que vós mes
mas deveis ser luminosas, que deveis considerar como a vós dirigidas as 
palavras ditas pelo divino Mestre não somente aos apóstolos, mas de 
certa forma a toda a multidão de ouvintes de boa vontade, reunidos 
em torno d'Ele aos pés do monte: "Vós sois a luz do mundo ... Res
plandeça a vossa luz diante de todos os homens, a fim de que vejam 
as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus" 
(Mt 5, 14-16). 

8. Que significa isto? Antes de tudo, que a verdade, a. doutrina, a 
luz devem ser o vosso guia, e não a imaginação, a impressão, o senti
mento, fosse ele o mais nobre e belo. O sentimento, quando são, é um 
ornamento, um tesouro da alma; dá à vossa palavra e à vossa ação o 
matiz, o tacto, a delicadeza, que fazem aceitar com satisfação e com 
prazer o vosso influxo. Mas não é um guia; por isto, quem o acom
panha como tal, arrisca-se a aventurar-se imprudentemente nas trevas, 
a perder-se, a rolar no abismo ou chocar-se nos escolhos. A luz das 
estrelas, o navio, mesmo à noite, veleja tranquila e seguramente para o 
porto. Os astros brilham no céu: consultai o céu, interrogai Aquele que, 
sendo a luz, é o caminho, a verdade e a vida; interrogai a Igreja, que 
ela somente d'Ele recebeu o depósito da verdade eterna. Quantas das 
vossas contemporâneas, cépticas quanto a esta doutrina infalível, ao invés 
acolhem cegamente o que lhes fazem crer, sobre questões de religião, 
de dogma, de moral, estultos companheiros e companheiras de escola, 
de laboratório, de ofício! Mas a jovem católica adere unicamente aos 
ensinamentos da Cátedra de Pedro, que ela encontra e estuda no seu 
genuíno texto, e não no que é oferecido, mutilado e deformado, aos lei
tores ignaros, nas publicações dos inimigos da religião católica, desejosos 
somente de ferir de morte no coração dos fiéis o respeito e a confiança 
nos Sacerdotes, na lgre,a e no próprio Vigário de Cristo. 

9. Mas para serdes verdadeiramente luminosas, cuidai que a vossa 
luz não seja velada nem ofuscada por alguma nuvem ou sombra. Não 
deixeis obumbrar-se nas névoas das paixões desordenadas os raios que 
fazem o encanto e a força da vossa juventude, nem volver-se para o 
mal as sãs e santas aspirações de todo jovem coração pela beleza, pela 
alegria e pelo amor. Mantende esses raios no seu esplendor inconta
minado; são eles, sobre a terra, o reflexo do Sol divino; defendei-o con
tra o espírito mundano, que em troca vos não poderá dar senão os 
fogos fátuos tristemente errantes sobre a superfície dos fétidos pantanais. 

10. Diletas filhas! Foi ainda recentemente evocada uma impetuosa in
vectiva repetidamente lançada, faz um século, por um afamado político 
italiano contra o Pontificado Romano: "O papado está morto" (obras 
de O. Mazzini, Edição nacional, vol. 39, pág. 238, passim no mesmo 
vol. 39 e no 3Q) Morto o Papado! Mas então toda esta juventude viva, 
ardente, pura, jubilosa, entusiasta, defensora ele sacrossantos direitos, vo
tada aos mais elevados ideais e aos mais generosos empreendimentos, 
no pleno fervor da sua atividade, veio aqui para render homenagem a 
um morto, morto há cem anos, morto "no sangue e na lama"? Ou en
tão é também esta, na realidade, uma juventude morta, que se aproxima 
de um morto? Não, filhinhas, vós estais vivas, porque em vós vive o 
Cristo; o Papado está vivo, porque é a pedra sobre a qual está edifi
cada a Igreja, que viverá por Cristo e em Cristo até à consumação dos 
séculos; e Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, e o seu Reino não 
terá fim! 
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11. E vós quereis viver para a difusão deste Reino. A este Reino 
vós quereis conduzir vossas companheiras, que dele estão afastadas. Para 
o seu incremento vós educareis um dia os vossos filhos e organizareis 
a vossa vida familiar, esposas fiéis e mães felizes. Com toda a força 
da vossa convicção, com todo o ardor da vossa oração, no uso dos 
vossos direitos, no cumprimento dos vossos deveres na familia, na pro
fissão, na vida pública, vós contribuireis para fazer que ai o espírito 
e a lei de Cristo e do seu Reino invadam, santifiquem, fecundem todas 
as organizações sociais da vossa querida Pátria. 

12. E a fim de que o Onipotente Senhor conceda ao vosso querer 
e à vossa obra constância, eficácia e remate, Nós invocamos sobre vós 
a poderosa intercessão do Coração Imaculado de Maria, enquanto com 
paternal afeto vos concedemos a vós todas, às vossas Dirigentes, às vos
sas Associações, às vossas famílias, a Nossa Bênção Apostólica". 

Discurso do Santo Padre aos Jovens da Ação Católica Italiana. 
No dia 12 de Setembro, o Santo Padre Pio XII foi homenageado por uma Imensa 
multidão de jovens da Ação Católica, por ocasião do 80• anlversârlo de fundação 
desse ramo da A. C. Italiana. Dirigindo-se às centenas de milhares de Jovens, re-

unidos na praça de São Pedro, Pio XII pronunciou o seguinte discurso: 

"Alegramo-Nos, diletos filhos, ao ver o sol iluminar com seu sorri
so radioso a vossa multidão imensa. Esse sorriso se reflete nos vossos 
olhos, onde há uma chama de legitima alegria e de fervor juvenil. Não foi 
contudo menos belo, menos brilhante, debaixo de densas nuvens e de 
uma chuva diluviana, o espetáculo que Nos ofereceram domingo passado 
vossas irmãs da Juventude Feminina. 

Enquanto as infatuações superficiais e efêmeras cedem e caem ao pri
meiro ajuntamento de nuvens, dispersando as fileiras e deixando só o 
chefe, como cantava o poeta latino: "tempora si fuerint nubila, solas eris" 
(Ovid. Trist. I, 9, 6): "se o céu se cobrir de nuvens, ficarás sozinho"; 
aquelas animosas moças permaneceram aí imóveis, imperturbáveis - al
gumas até ajoelhadas no úmido pavimento da praça - ouvindo a voz 
do Pai comum e respondendo com um tão espontâneo entusiasmo, que 
o Nosso discurso transformou-se, no fim, em um diálogo de fé. Nós não 
duvidamos que também vós nessas circunstâncias Nos terleis proporcio
nado o mesmo espetáculo. As vossas irmãs puderam fazê-lo na realidade. 
A elas honra, júbilo, bênçãos! 

E' com o coração aberto, pois, que vos saudamos, caros jovens da 
Ação Católica da Itália, festejando o octogésimo aniversário da vossa Asso
ciação. Das vossas fileiras, às quais se juntaram delegações numerosas 
de muitos outros países, ouve-se um clamor potente, que se difunde atra
vés do mundo, pela terra e pelo mar, por montes e por vales, como um 
juramento que se eleva para o céu: Nós nos professamos uma juventude 
católica. E' a manifestação de uma vontade poderosa, de uma resolução 
adamantina. Nós queremos realizar na nossa própria vida a fé católica, 
nós queremos conservar à nossa cara pátria a sua civilização cristã. 

Destes já, nestes últimos anos, provas repetidas da seriedade e da 
firmeza da vossa profissão de fé e das vossas intenções. Somo-vos gratos 
por isso; sois a Nossa alegria, o Nosso orgulho. Não podemos senão con
firmar-vos nos vossos santos propósitos, chamando à vossa mente as áureas 
palavras do Apóstolo S. João: "Esta é a vitória que vence o mundo, a 
nossa fé" (1 Jo 5, 4). 
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Triplice deve ser essa vitória: 
1) Deve ser uma vitória contra a negação de Deus, para extingui-la 

da face da terra. - Nas controvérsias religiosas do nosso tempo não se 
trata mais, como em tempos passados, de uma ou outra verdade da fé de 
um ou outro artigo do Credo católico. Hoje em dia são atacadas e n~ga
das as bases fundamentais da religião: a Igreja, Cristo Homem-Deus, 0 

mesmo Deus. 
Poderia parecer incompreensivel que assim fosse. Houve jamais, até 

hoje, tempo em que a presença de Deus se tenha manifestado à razão 
humana tão eficazmente - quereríamos quase dizer: tão visivelmente -
como no presente? As ciências naturais fazem progressos surpreendentes 
e cada uma das suas descobertas induz o homem a exclamar: Encontra
se aqui a mão de um Criador. 

O conhecimento cada vez maior do sistema periódico dos elementos 
quimicos, a descoberta das irradiações corpusculares dos elementos ra
dioativos, os nossos conhecimentos a respeito dos raios cósmicos e da 
perda da energia livre do átomo na esfera eletrônica e no núcleo; tudo 
isso e muito mais ainda, mostra com clareza dificilmente superável a mu
tabilidade do cosmos, desde o universo como tal, até às entidades sub
atômicas do núcleo atômico. O mundo está assinaladt, com a marca da 
mutabilidade, da origem e do fim no tempo, e manifesta com voz clara 
e irresistível um Criador, completamente distinto desse mesmo mundo e 
imutável por sua natureza íntima. Não nos surpreendemos, portanto, ao 
saber que recentemente um grande cientista não · católico, Max Planck, 
pouco antes de morrer, declarou que o mundo físico o reconduziu a re
conhecer a existência de um Deus pessoal. 

E houve jamais um tempo em que a Igreja Católica se tenha apre
sentado como agora, qual "signum levatum in nationes"? (Is 11, 12). So
mos hoje testemunhas de formidáveis reviravoltas, de mais graves conse
quências talvez que a queda do Império Romano. As forças polfticas mu
daram-se radicalmente nos povos e entre os povos. Muitas antigas dinas
tias desapareceram umas depois de outras; ditadores que sonharam a do
minação do mundo por um milênio, foram destronados; continentes in
teiros encontram-se em declínio ou em ascensão; as linhas mestras sociais 
sofrem profundas transformações. Mas uma instituição permanece firme, 
sempre igual a si mesma, e no entanto sempre nova e adaptada à realida
de de cada tempo: a Igreja de Cristo com a força da verdade e da gra
ça, de que é depositária, evangelizadora e dispensadora, com a firmeza . 
da fé e a constância de alma dos seus filhos. 

Jovens católicos, vós quereis ser verdadeira e plenamente jovens ca
tólicos. A irreligiosidade e à incredulidade de que viveis circundados, opon
de a vossa fé firme, viva, ativa. Firme e luminosa a vossa fé só o poderá 
ser se vós a conhecerdes não de modo superficial e confuso, mas clara e 
intimamente. Viva ela será, se vós viverdes segundo as suas máximas e 
observardes os mandamentos de Deus. O jovem que santifica os dias fes
tivos afrontando qualquer dificuldade ou fadiga, que se achega frequen
temente à Mesa do Senhor, que é sincero e leal, pronto em socorrer os 
necessitados, que respeita a jovem e a mulher e tem a força de fechar os 
olhos e o coração a tudo o que é impuro nos livros, nas imagens, nos 
filmes, - demonstra possuir verdadeiramente uma fé viva. E notai bem 
que a fé, se não é viva, tão pouco será operosa. Se outros põem frequen
temente um empenho tão grande nas empresas do maligno, quanto maior 
deverá ser o vosso zelo pela causa de Deus, de Cristo, da Igreja! 
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2) Deve ser uma vitória contra a matéria, para conciliá-la com o es
pírito. - A idade em que vivemos costuma ser chamada o "século da 
técnica". Com o progresso das ciências naturais, a técnica, destinada à 
aplicação e ao uso das forças da natureza, vê-se toda dirigida, de um mo
do rápido e incoercível, a superar sempre mais o espaço e o tempo e a 
tornar em todas as direções sempre mais profundas as suas conquistas. 
Ninguém se admira, pois, de que muito frequentemente deslumbre a vista 
especialmente da juventude, que, subjugada pelo seu fascínio, corre o pe
rigo de perder a visão e o sentido do que é espiritual, supra-sensível e 
interior, do que é religioso, sobrenatural e eterno. 

E no entanto, são precisamente os homens deste século da técnica 
os que mais precisão têm das forças protetoras e mantenedoras do equi
líbrio da religião. Pensai no fogo. Controlado e guiado, é um benefício 
e um auxílio indispensável ao homem. Uma vez, contudo, fora do seu 
domínio, leva pelas cidades e pelos campos o incêndio devastador, a des
truição e a morte. O mesmo vale para a técnica. Dom de Deus, por sua 
natureza, a técnica hodierna ultrapotente torna-se nas mãos de homens 
violentos, de partidos dominantes com a brutalidade da força, de estados 
onipotentes e opressores, um instrumento terrível de injustiça, de escravi
dão, de crudelidade, levando, nas guerras modernas, até ao intolerável 
as dores e os tormentos dos povos. Controlada, ao invés, e dirigida por 
uma sociedade humana, que teme a Deus, que cumpre os seus preceitos, 
que dá incomparàvelmente mais valor às coisas espirituais, morais e eter
nas do que às materiais, a técnica pode produzir aqueles benefícios, a que 
foi destinada segundo as intenções de Deus. 

Ouvi, pois, filhos diletos, o grito que de toda parte se levanta ape
lando para as novas gerações: Compete a vós trazer para a vida em que 
entrais, para o Estado que deveis contribuir a formar, uma tal energia de 
verdadeira fé religiosa, que a escala dos valores estabelecida por Deus 
Criador e Redentor, e segundo a qual a matéria não é senhora, mas 
serva, seja conscienciosamente observada e a técnica seja subordinada, 
segundo a vontade divina, à dignidade, e à liberdade, à paz e à felicidade 
terrena e sobretudo eterna dos homens. 

3) Deve ser uma vitória sobre as misérias sociais, a fim de superá-las 
com a força da justiça e do amor. - A questão social, diletos filhos, é 
sem dúvida uma questão econômica, mas é muito mais ainda uma questão 
que diz respeito a uma ordenada regulamentação do consórcio humano e, 
no seu sentido mais profundo, uma questão moral e por isso religiosa. 
Como tal ela se compendia assim: Possuem os homens - do particular, 
através do povo, até a comunidade dos povos - a força moral de criar 
tais condições públicas que, na vida social, nenhum indivíduo e nenhum 
povo seja somente objeto, isto é, que se veja privado de todo o direito e 
se veja exposto a ser desfrutado pelos outros, mas que pelo contrário, 
todos sejam sujeitos, isto é, participantes legítimos na formação da ordem 
social, e que todos, de maneira correspondente à sua arte e profissão, 
possam viver tranquilos e felizes, com meios suficientes de sustentação, 
eficazmente protegidos contra as violências de uma economia egoísta numa 
liberdade circunscrita pelo bem comum e numa dignidade humana que 
cada um respeite nos outros como em si mesmo? 

Será a humanidade capaz de gerar e possuir a força moral para a 
atuação dessa ordem social? Em todo caso, uma coisa é certa: essa força 
não pode ser encontrada senão numa fonte, a fé católica, vivida até as 
suas últimas consequências e alimentada por torrentes sobre-humanas de 
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graça, que o divino Redentor, com a própria fé, dispensa à humanidade. 
Sómente uma geração, . que disto está convencida, pode dar à família hu
mana a suspirada paz. Seja esta a vossa glória, jovens católicos! 

Tendes agora diante de vós, filhos diletos, três grandes tarefas e de
veres do católico na hora presente. Sàmente se fordes homens de espírito 
sobrenatural, vós cumprireis com esses deveres, ainda no que diz respei
to à vida terrena, para os quais a união com Cristo, e a ressurreição glo
riosa e a vida eterna valem mais do que todas as coisas humanas. O mun
do católico traz consigo uma fonte inexaurível de prosperidade e de bens, 
mesmo no campo da vida terrena, precisamente porque coloca o eterno 
simplesmente acima do temporal. Se assim não fosse, ter-se-ia extinguido 
a sua força. 

Vós cumprireis com aqueles deveres somente se rezardes. De fato, 
sàmente rezando estareis em condições de permanecer firmes na fé e de 
agir segundo a fé em todas as circunstâncias da vida. SomeqJ:e um exér
cito de orantes poderá na acerba luta atual entre a verdade e o erro, entre 
o bem e o mal, entre a afirmação e a negação de Deus, obter a vitória; 
somente um exército de ornntes pode conseguir a paz social. 

Sàmente com um grande amor sereis capazes de cumprir com aqueles 
deveres. Fazei uma frente contra o ódio, ódio nacional como ódio de clas
se. O ódio não pode senão destruir. O amor é que constrói. Contra as 
forças da paciência e do amor, que brotam da fé em Cristo e do amor por 
Ele, a irreligiosidade, o egoísmo brutal e o ódio de classe virão finalmen
te a desfazer-se. 

A humanidade ouviu nestes nossos tempos a mensagem da "Subver
são dos valores" (Umwertung aller \Verte). Essa mensagem chegou a 
realizar-se amplamente no campo dos valores puramente terrenos. Mas 
não passou daí. Precisamente nestes anos de desajustamentos econômicos 
e sociais, os valores religiosos e eternos demonstraram claramente a sua 
indestrutibilidade: Deus e a sua lei natural; Cristo e o seu reino de ver
dade e de graça; a família cristã sempre a mesma e sempre a espinha dor
sal e a medida de qualquer ordem econômica e pública; a doce e segura 
esperança da vida além da morte, da ressurreição e da vida eterna. 

Vós sabeis, diletos filhos, dos misteriosos cavaleiros de que fala o 
Apocalipse. O segundo, o terceiro e o quarto são a guerra, a fome e a 
morte. Quem é o primeiro cavaleiro montado no branco corcel? "Neste 
montava um que tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa e ele foi o ven
cedor" (6, 2). E' Jesus Cristo. O vidente Evangelista não viu sàmente as 
ruínas causadas pelo pecado, pela guerra, pela fome e pela morte; ele viu 
também em primeiro lugar a vitória de Cristo. E de fato, o caminho da 
Igreja através dos séculos é verdadeiramente uma via crucis, mas é tam
bém em todas as épocas uma marcha de triunfo. A Igreja de Cristo, os 
homens da fé e do amor cristão, são sempre aqueles que a uma humanida
de sem esperanças trazem a luz, a redenção e a paz. lesus Christus heri, 
hodie, ipse et in saecula (Heb 13, 8). 

Cristo é o vosso guia de vitória em vitória. Segui-o. E a fim de que 
permaneçais sempre fiéis a Ele, lançamos sobre vós e sobre toda a juven
tude católica da Itália e do mundo, com efusão de coração, a Nossa pa
terna Bênção Apostólica". 
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Alocução do Santo Padre às Delegações da União Inter-
parlamentar. 

Na manhã do dia 9 de Setembro pp. o Santo Padre recebeu em audiência os re
presentantes da Austrla, Bélgica, Birmânia, Ceilão, Col0mbia, Dinamarca, Egito, FI
iipinas, França, Grécia lndla Inglaterra, lrak, Itália, Llbano, Luxemburgo, Mônaco, 
Noruega, Holanda, Páqulstão', Panamá, Paraguai,_ Slrla, E_stados Unidos, Suécia, 
Turquia Venezuela participantes da 37• Conferência da Unlao lnterparlamentar, re
unida e'm Roma, e' lhes dirigiu o discurso abaixo transcrito da "Revista do Clero", 

Rio, Out. 1948, pp. 627-629. 

Aceitai, Senhores, a expressão de Nossa benévola gratidão pelos 
sentimentos de alta deferência que inspiraram o pensamento de vos re
unirdes por ocasião da vossa 37• Conferência em torno do . Chefe da 
Igreja Católica, que estima profundamente a todas as nações e que não 
tem maior desejo do que vê-las em cordial união trabalhar cada uma 
sincera e eficazmente para o bem de todas. Que nos seja permitido pro
clamar diaute de vós Nossa íntima convicção de uma particular soli
citude da Providência divina para com a vossa Instituição interparla
mentar. Ela que se aplica em estabelecer e manter em contacto e amis
tosa colaboração os representantes oficiais das mais diversas nações, 
sobreviveu - fato notável - à terrível prova de duas guerras mun
diais, às inúmeras mudanças de regimes políticos e, longe de se desen
corajar, tão logo lhe era possível retomava depois de cada uma dessas 
crises que poderiam ter sido mortais, sua atividade salutar. Mais: dir
se-ia que cada uma destas crises nacionais e internacionais outra coisa 
não fazia senão ressaltar a oportunidade de vossa Instituição e esti
mular ainda mais vosso zelo pessoal. Não tenhais dúvidas: vossa lou
vável e vitoriosa obstinação não pode deixar de atingir um dia ou 
outro, - e Nós o desejamos próximo - o alto ideal que .tendes em 
vista e para o qual tendeis firmemente a despeito dos obstáculos e das 
dificuldades. 

O objeto de vossas reuniões é sempre do mais alto interesse para 
a prosperidade dos povos e marca com clareza vossa preocupação de 
trabalhar com todo o vosso poder, por sobre as fronteiras de territórios 
e partidos, a realizar o bem ao qual segundo vosso programa, consa
grais todos os vossos esforços. 

Permiti-Nos exprimir a propósito deste programa e dos -trabalhos 
de vossa conferência duas considerações tão estreitamente ligadas entre 
si que se condicionam e exigem mutuamente. 

A força de vossa Instituição se apóia sobre o fato da identidade da 
natureza humana sob todas as latitudes e em todos os climas. Em toda 
parte o senso inato do direito se encontra invariável e indestrutível 
em si, mas suscetível de ser alterado pelas paixões. Cabe-vos traba
lhar em conjunto para o manter intato, para firmar e desenvolver a 
despeito de todas as exigências do egoísmo regional ou nacional; do 
egoísmo dizemos, e não dos direitos incontestes, das necessidades reais. 
Estas, o justo e imparcial senso do direito deve expressamente reconhe
cer. Conciliar estes interesses particulares, supostos todos igualmente le
gítimos, é uma tarefa bem árdua, não porém insuperável. Pode-se sem
pre encontrar o caminho para um acordo entre as partes através de 
qualquer compromisso suportável e aceitável. Pois não haveria de exis
tir outro recurso senão a guerra ou a compressão da força brutal para 
se satisfazer estas necessidades particulares? 

Ser-Nos-ia grato ver em vosso meio representantes de todas as na
ções. Do contacto de vossas ideias surgiriam mais espontâneamente e 
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mais largamente as faíscas -. não as que incendeiam e atiçam os con
flitos - mas as que, docemente luminosas, fazem por toda parte 
brilhar a claridade, no respeito ao direito dos outros. Que vossa Insti
tuição, como já certamente o tem feito, possa de maneira especial exer
cer sua benéfica influência sobre o poder tantas vezes escuso da pro
paganda, para que seja forçada a dizer sempre a verdade e a verdade 
intacta, inviolada. Seria um grande avanço no caminho da paz. Bem 
que conhecemos os obstáculos que se opõem a esta total veracidade. 
Mas o certo sempre é que se pode e que se deve tender a este ideal, 
com esforço, passo a passo. Em todo caso faz-se mister cessar a 
intolerável situação de uma propaganda de campanário que, sem a me
nor preocupação pela verdade, se rebaixa ao papel de serva, cegamente 
dócil ao egoísmo de partidos e de nações. 

Deste duplo ponto de vista vosso Instituto está capacitado a prestar 
um concurso eminentemente precioso à causa da paz, graças à contri
buição geral de todas as possibilidades internacionais que entre vós se 
unem à retidão do pensamento jurídico e à boa vontade, mercê de uma 
compreensão reciproca, leal e benévola, mercê de um estudo amistoso 
das controvérsias com o intuito de descobrir pontos de acordo que per
mitiriam pôr termo às desavenças, mercê enfim do estabelecimento de 
relações mútuas que, mesmo em oposição de ideias, ocasionam uma 
atmosfera de simpatia entre adversários, simpatia de caráter mais pes
soal talvez do que objetivo, mas que não obstante, facilita grandemente 
a serenidade nas trocas de opinião e nas discussões, criando aquilo que 

, se chamou "le prejugé favorable", ao menos com relação à sinceridade, 
à retidão de intenções e à boa vontade. 

Como não apreciaríamos o bom êxito e o fruto de encontros como 
os vossos! Eis por que com todo o fervor de Nossa prece Nós invoca
mos, Senhores, sobre os vossos trabalhos, sobre as vossas pessoas, sobre 
as vossas respectivas pátrias, a abundância das luzes e das bênçãos 
divinas. 

Rádiomensagem do Santo Padre ao Congresso Católico 
de Mogúncia. 

O Santo Padre pronunciou este discurso em alemão, no dia 5 de Setembro pp. A 
seguinte tradução foi feita do texto italiano publicado por "L'Osservatore Romano" 
de. 9-9-1948. Transcrevemo-la da "Revista do Clero", Rio, Out. 1948, pp. 629-633. 

Queridos filhos e filhas. - Não podíamos deixar de atender ao gen
til pedido de Nosso venerável Irmão, o Bispo de Mogtíncia, para que 
concedêssemos a Nossa palavra paterna e a Nossa bênção a vós que 
seguindo antiga tradição vos reunis em sua cidade episcopal. E tanto 
mais quando Nós podemos Nos incluir entre os que tomaram parte ativa 
na poderosa obra dos congressos católicos na Alemanha. Já, em não 
menos de oito vezes, tivemos ocasião de neles usar a palavra como 
Núncio Apostólico e transmitir aos participantes a saudação e a bênção 
do Vigário de Cristo. Enquanto às ondas etéreas levam aos vossos ou
vidos as Nossas palavras, diante dos olhos da Nossa imaginação surge 
a lembrança daquela Mogúncia, festivamente animada e feliz durante 
as festas de sua catedral no ano de 1928. A vigília magnífica na praça 
Gutenberg; a catedral que de um mar de luz se erguia para o céu; 
aquela multidão levada à sede municipal pelo seu amor à pátria e pela 
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fidelidade à religião; todas estas lembranças amáveis se apresentam dian
te de Nós e Nos enchem o coração, enquanto o contraste flagrante en
tre aquele passado pleno de alegria e o presente oprimido pelo sofri
mento, cai dolorosamente sobre o espírito de todos. 

Ao Congresso deste ano cabe um sentido muito especial e de gran
de alcance. Celebrais o primeiro centenário da estupenda manifestação 
das forças católicas do vosso povo. E além disso, ele é o primeiro em 
seu gênero após uma forçada interrupção de três lustros, período que 
compreende o que de mais tenebroso e horrível refere a história da 
Alemanha desde as épocas mais remotas. O Congresso católico deste ano 
também deve indicar aos vossos chefes a direção a tomar para um 
futuro que, em sua tristeza, grava pesadamente sobre vós, e do qual 
sabeis somente que vos cabe abrir caminho com duro e resignado tra
balho, no lado espiritual como no temporal. 

Mas apesar de tudo, dando hoje um olhar retrospectivo para estes 
cem anos passados, no meio das enormes dificuldades do presente, pode 
prevalecer em vós, diante de Deus, o sentimento de alegria e de reco
nhecimento. Estes cem anos viram as · vossas prolongadas e às vezes 
acidentadas batalhas nas quais vos empenhastes com êxito feliz pela 
liberdade da Igreja e pela igualdade de direitos dos católicos na vida 
pública. Foram cem anos da mais fecunda atividade· organizadora. Um 
século de esforço tenaz para vencer a miséria social, quer por meio 
de discussões eruditas quer por realizações vitais e fecundas. Neste campo 
agistes de maneira exemplar servindo de estímulo para muitos. Foram 
cem anos de magníficos trabalhos na ciência e na cultura, pela escola 
e pela educação. Cem anos de duras lutas em benefício dos milhões 
de católicos na pátria diáspora, como outrossim de trabalho audaz e 
sacrificado pelas missões. Se hoje a diáspora, com as suas exigências 
está mais do que duplicada, tornando-se mesmo terra de missão, e exi
gindo ajuda imediata, seja para vós uma questão de honra manter sem
pre no futuro como o mantivestes no passado um lugar considerável no 
campo das missões católicas. Nunca vos esqueçais de pertencer à gran
de família católica do mundo inteiro. 

Duas vezes durante estes cem anos sofrestes a encarniçada perse
guição de um poder estatal prepotente e inimigo da Igreja. Foram as
saltos perigosos e de longa duração, contra os quais tivestes que ca
minhar, mas o poderoso braço de Deus vos conduziu misericordiosa
mente. Por tudo isto e por todas as bênçãos destes cem anos, de vos
sos corações e de vossos lábios suba até o Altíssimo um hino de hu
milde e exultante gratidão. 

Mas agora, diletos filhos e filhas, importa olhar para o futuro. Há 
precisamente cem anos foi lançado em vossa terra o grito de "destruição 
violenta de toda a ordem social em vigor". Em grandes proporções e 
por tremenda fatalidade justamente em vós este grito veio a se atuar. 
As vossas cidades destruídas são o símbolo clamoroso de seus efeitos, 
e só com profunda tristeza Nosso espírito volta àquela ainda "doirada" 
Mogúncia, entre cujos muros, há justamente dois decênios tivemos a 
ventura de participar da inesqueclvel festa da sua catedral. O pequeno 
sepulcro das piedosas irmãs capuchinhas da adoração perpétua que em 
uma horrível noite de chamas e de fogo, reunidas à volta de sua Su
periora puderam oferecer em comum o sacrifício de suas vidas, tornou
se neste meio tempo o marco da cidade. 

Mudanças mui profundas, e não raro dolorosíssimas, atingem todos 
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os campos de vossa vida econômica, polltica, social e mesmo eclesiástico
religiosa. Quantos hoje detenham alguma missão de dirigente o devem 
recordar a todo instante. Devem lembrar-se do passado para dele apren
der; mas não devem permanecer unilateralmente presos: no bom sentido 
da palavra têm o dever de acompanhar de perto a realidade presente. 

De modo completo, porém, aquela palavra de revolta contra toda 
ordem não se cumprirá jamais nem mesmo no que diz respeito a este 
mundo. O eterno Deus vive sempre; ainda vigora Sua lei; há de vigo
rar sempre e sobre ela se baseia e se edifica a doutrina social da 
Igreja católica. Caminhai corajosa e fielmente em suas pegadas sem des
viar-vos nem para a direita nem para a esquerda. 

Se os indicios dos tempos não enganam, o futuro exigirá também 
vossa contribuição para independência da Igreja nos seus direitos e para 
a dos pais nos direitos sobre seus filhos, sobre sua educação e ins
trução. Em determinados lugares poderá também chegar-se a uma luta 
sem tréguas. Mudam os sinais precursores e as formas de oposição à 
Igreja; mas os objetivos dos adversários permanecem no fundo sempre 
os mesmos. 

Nós sabemos quanto seja insistente em muitos dentre vosso povo, 
católicos e não católicos, o anseio pela unidade na fé. E quem mais 
vivamente poderia sentir. este desejo do que o próprio Vigário de Cristo? 

A Igreja abraça os dissidentes na fé, com sincero amor e com fer
vor das preces para obter a volta deles à sua Mãe, da qual Deus sabe 
quantos se acham afastados sem culpa pessoal. Se a Igreja é inflexível 
em face de tudo o que possa ter ainda que só a aparência de compro
misso, de acomodação da fé católica com outras confissões ou de sua 
mistura ou confusão com as mesmas, é porque sabe que sempre houve 
e sempre haverá uma única rocha infalível e segura de toda a verdade 
e da plenitude de graça que nos vem de Cristo; e que esta rocha 
segundo a vontade explícita de seu divino Fundador é sempre idêntica 
a si mesma. 

Os problemas da cura de almas no presente e no futuro poderão 
dificilmente ser resolvidos a menos que se ponha à disposição da hie
rarquia do Apostolado, em proporções ainda maiores do que no passado, 
a ajuda dos leigos. Exatamente as experiências do ministério espiritual 
nas situações complicadas dos últimos anos, muitas vezes, quase sem 
possibilidade de solução, demonstraram quão preciosa seja tal ajuda e 
quão pouco por vezes possa o sacerdote sem o auxilio dos leigos, não 
obstante a maior boa vontade. Quanto dissemos no Congresso Católico 
de Magdeburgo em 1928 sobre a Ação Católica é hoje quiçá mais útil 
do que então. 

Uma coisa poderá passar a vós como herança do passado: o espí
rito com o qual os melhores dentre vós, sacerdotes e leigos, combateram 
pela causa católica e venceram durante os últimos cem anos. Era o es
pírito de uma fé viva e ardente. Eles rezavam piamente. Amavam a 
Cristo. Amavam sua Igreja, aderindo com fidelidade comovente a seu 
chefe supremo, o Papa em Roma. 

Se Nós quiséssemos comemorar um só, em nome de todos, que ou
tro poderia ser, já que estais reunidos em Mog(mcia, senão Guilherme 
Emanuel von Ketteler? Ele, junto a cujo túmulo um dia com respeito 
e comoção nos encontramos, foi um dos fundadores dos Congressos 
católicos. Primou como propugnador dos direitos da Igreja. Foi modelo 
como Bispo e digno sucessor de S. Bonifácio, o vosso grande apóstolo, 
62 
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que em espírito hoje- se encontra no meio de Vós. Ketteler, prevendo 
0 futuro com visão profética, foi um exemplo ao lutar pela justiça e 
pelo amor social. Pôde errar, mas ainda aí foi grande, quando com 
humildade de sentimento e com plena, diria, alegre convicção, se sub
meteu à verdade definitivamente proclamada pela Igreja. Nisto foi um 
luminoso exemplo para vós. Que seu espírito continue a viver naqueles 
que são hoje chamados a conduzir os católicos alemães. 

Com ilimitada confiança em Deus, abordai também aqueles proble
mas que tantas vezes podem parecer insolúveis e que no entanto, as ne
cessidades da pátria e a missão da Igreja impõem. Vosso auxílio está 
no nome de Deus que criou o céu e a terra. A Ele Nós vos confia
mos; ao eterno Deus, ao pai dos pobres, ao consolador dos humilha
dos; Aquele que soergue os que têm o coração partido. Nós vos reco
mendamos outrossim à puríssima Virgem e Mãe de Deus, Maria, cujos 
numerosos santuários no solo alemão são a prova de autêntico espírito 
de Fé do vosso povo. Nós vos recomendamos à gloriosa legião de 
Santos que a vossa pátria deu à Igreja e que a Igreja deu à vossa 
pátria. A onipotência de Deus e a intercessão deles vos concedam a 
força de não vos -tornardes pusilânimes em época que, conquanto ex
tremamente difícil, é contudo uma grande época. 

E' com este augúrio no coração que vos concedemos e a todo o 
povo alemão, com imutável afeto paterno, a implorada Bênção Apos
tólica. 

Mensagem Radiofônica do Santo Padre ao Congresso Eucarístico 
de Porto Alegre. 

Por ocasião do encerramento do V Congresso Eucarlstlco Nacional de Porto Alegre, no 
dia 31 de Outubro, o S, Padre Pio XII, falando em português, dirigiu a seguinte mensa

gem radiofônica ao povo brasileiro (Oss. Romano, 3-Xl-48): 

Veneráveis Irmãos e diletos filhos. 
Pela quinta vez, em breve volver de anos, se reúne hoje o católico povo 

Brasileiro, em Corte de honra, à volta do trono eucarístico do Rei divino, 
para prestar-lhe as devidas homenagens da sua fé sincera, da sua espe
rança firme, do seu amor agradecido. Desta vez a concentração faz-se na 
capital do Rio Grande do Sul, na nobre cidade de Porto Alegre, que há 
precisamente cem anos foi constituída Bispado independente, para dali a 
pouco surgir à categoria de Arcebispado, transformando a diocese numa 
grande e florescente Província eclesiástica. Assim esse Quinto Congresso 
Eucarístico Nacional reveste um próprio, característico significado. Não é 
só a devida apoteose de adoração e louvor, de amor e ação de graças ao 
Deus da Eucaristia, constantemente presente nos mil Sacrários, que conste
lam as Terras do Cruzeiro, protegendo-as, santificando-as, vivificando-as 
sobrenaturalmente; é, em primeiro lugar, a homenagem de gratidão que 
os fiéis, da Arquidiocese Porto-alegrense e das Dioceses sufragâneas, e 
com eles unidos num só coração e numa só alma os fiéis de todos os Es
tados da grande Confederação Brasileira elevam ao Senhor por um século 
de assinalados benefícios, com que a divina liberalidade tão opulentamen
te enriqueceu toda a Província de São Pedro do Rio Grande do Sul. 

Quando o primeiro Antístite de Porto Alegre viu inesperadamente cair 
sobre seus ombros a cruz do novo Bispado, sentiu-a enormemente pesada: 
tanta era a escassez de colaboradores, que o. ajudassem a levá-la. Pou-
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quissimo o Clero para as poucas, mas imensas freguesias; quase nenhum 
para o seminário que tentava fundar! Em consequência, por toda parte, 
oceânica vastidão das cochilhas, um espetáculo quase tão confrangedor co
mo aquele que o Redentor divino contemplava nas suas correrias apostó
licas através da Palestina e que lhe fazia vibrar de comiseração as mais 
íntimas fibras do Coração terníssimo. Hoje, graças ao zelo indefesso dos 
Pastores de almas, graças à correspondência dos fiéis, que um de vossos 
grandes Bispos qualificava de "povo nobre e generoso, que tanto sabe 
aproveitar-se das graças abundantes que Deus lhe comunica", graças so
bretudo à Providência com que o Pastor divino vela pela sua Igreja, hoje, 
o peso da cruz episcopal é sustentado por seis zelosos Prelados; o Clero, 
se não proporcionado ainda à grandeza da grei e à vastidão das terras 
por onde deve ser apascentada, é contudo numeroso e mais que em tantas 
outras dioceses; tem a emular-lhe o zelo e a coadjuvá-lo desinteressada
mente muitos Institutos Religiosos; a vida católica, grandemente dilatada 
e cultivada, manifesta a sua pujança nas mais diversas manifestações e em 
variadas instituições religiosas e sociais; numa palavra, toda a Província 
eclesiástica, material e espiritualmente florescente, oferece à terra e ao 
céu um espetáculo fértil de consolações, opimo de frutos, rico de prome
tedoras esperanças. 

E' justa pois, é devida essa homenagem de amor e gratidão ao Rei 
divino; e Nós, cujas são as alegrias e prosperidades de Nossos amados fi
lhos, exultamos em espírito, bendizendo o Pai e Senhor dos céus e da 
terra, porque assim lhe aprouve revelar em vós as maravilhas da sua gra
ça e misericórdia, porque assim vos abençoou com toda a sorte de bên
çãos espirituais e celestes em Cristo, elegendo-vos nele para serdes santos 
e imaculados na sua presença pela caridade. 

A ardente piedade, o entusiasmo e fervor eucarístico demonstrado 
tão esplêndidamente nos Congressos diocesanos, cujos ecos grandiosos 
transpondo os mares chegaram até Nós, culminam hoje dignamente nessa 
apoteose incomparável do atual Congresso. Oh! praza aos céus que o 
hino de ,gratidão e amor que dele se desprende, não esmoreça nem se 
extinga, antes perdure e cresça para a eternidade! E perdurará segura
mente, se todos os participantes ao Congresso souberem colher a lição 
prática que ele não somente sugere, mas impõe: a lição de uma vida cada 
vez mais impregnada de Eucaristia. 

Quando o Rei divino, prestes a sair deste mundo para o Padre, de
cidiu no excesso do seu infinito amor ficar conosco, até à consumação 
dos séculos, não foi para se condenar a ser um eterno prisioneiro, esque
cklo nas trevas de Sacrários abandonados! Nem foi só ou principalmente 
para sair deles, de quando em quando, a receber, em tronos esplendentes 
de lumes e rescendentes de flores, as homenagens de adoração e glória, que 
à sua infinita Majestade, quanto mais escondida, tanto são mais devidas! 
S_e ficou, foi para ser o Coração eternamente vivo e palpitante do seu Cor
po místico; para ser o centro propulsor, a fonte manancial da vida e vida 
abundante para a sua Igreja e para todos e cada um de seus membros. Ele 
sabia que o mundo ('in maligno positus", mesmo depois de consumada a 
Redenção, continuaria a afogar-se em dilúvios de iniquidades; por isso aí o 
tendes, a todas as horas do dia e da noite, Vítima Santa em milhares de 
altares, como noutros tantos Calvários, imolando-se em holocausto latrêu
tico e propiciatório à Santidade e à Justiça eterna. Ele sabia e repetida
mente- o proclamara, que a sua Igreja através dos séculos semelharia a um 
exército continuamente empenhado em renhidas e incessantes batalhas, às 

62* 
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-quais ninguém se poderia eximir, e onde a vitória é só dos heróis que 
sabem perseverar até ao fim, sem render-se nem a lisonjas, nem a amea
ças, sem recuar diante do trabalho que o dever impõe ou do sacrifício 
que a cruz representa, sem temer os que podem matar o corpo, mas não 
alcançam a ferir a alma; constantemente prontos a renunciar a tudo e 
renunciar-se a si mesmos, para seguir a Cristo, para servir e ganhar a 
Deus, como peregrinos no tempo e cidadãos da eternidade. Mas sabia 
também que, para tanto, o cristão, que enfim é homem, não tinha em si 
mesmo recursos suficientes. E é por isso que ai o temos sob as aparências 
de pão, feito não só companheiro inseparável da nossa avançada para 
a eternidade, mas alimento cotidiano, fonte de saúde e forças e vida divina. 

"O si scires donum Dei!" Se os fiéis, se todos os fiéis compreendes
sem bem o dom de Deus, com que fervor se precipitariam a haurir vida da 
fonte da vida! Porque enfim, "para ser bons católicos - o que quer dizer 
santos - devemos ser sarmentos daquela frondosa videira, devemos des
sedentar-nos naquela fonte que jorra para a vida eterna, beber aquela água 
que apaga toda a sede, comer aquele pão que dá a vida e a imortalidade" 
(B. Contardo Ferrini, Scritti religiosi raccolti dai Sac. Cario Pellegrini, 
ed. 2.•, p. 299-300). 

Com efeito, é ali na contemplação do Modelo perfeitíssimo de toda a 
.santidade e ao seu misterioso contacto, que se aprendem as virtudes que 
formam o verdadeiro cristão e se haurem energias para as praticar. E' ali, 
ao pé da ara santa, onde se renova o único sacrifício que apaga os peca
dos do mundo, que se vê como a genuína liturgia da Igreja é a que faz 
dos fiéis, em união com a Vítima imaculada, uma hóstia viva, santa, agra
·dável a Deus pela imolação generosa dos vícios e das más concupiscências, 
e pela conformidade com a imagem ·daquele que do trono da cruz na 
terra fez degrau obrigado para o ·trono eterno da sua glória. Ali vereis 
crescer e iluminar-se cada vez mais a vossa fé, e com ela distinguireis a 
verdade evangélica dos falsos evangelhos, que não são evangelho; a ver
·dadeira espiritualidade, que eleva e endeusa a alma, das falsas miragens 
·de espiritismos fantásticos que a degradam na fraude e na mentira. Ali, 
·sentados todos à mesma mesa divina, participando todos do mesmo espi
ritual banquete, unidos todos em Cristo e feitos nele uma só familia, um 
corpo só, sentireis inflamar-se a caridade; mas uma caridade sincera, ge
nerosa, antiegoísta, niveladora de todas as diferenças de raça, aproxima
dora de todas as distâncias sociais, conciliadora de todos os antagonismos 
de classe, triunfadora de todos os interesses contrastantes; e então até 
as crises sociais que afligem a humanidade e mais ou menos se fazem 
sentir entre vós, desapareceriam por encanto; porque ou não têm solução, 
,ou só a têm resolvidas cristãmente, na justiça informada da caridade. 

Mas, outra grande bênção de incalculável alcance podemos prometer
Nos deste reflorir da vida eucarística, e é o aumento das vocações sacer

-dotais. Quem frequentemente "se assenta àquela mesa de Paraíso e sabo
reia as delicias de ser filho de Deus" (1. c.), compreende melhor quão 
grande bênção é para uma pátria o Sacerdócio, pelo qual tem, sem o qual 
não pode ter Jesus a morar em seu meio, a santificar a sua terra. E então 
necessàriamente aspira à honra de ver algum membro de sua familia eno
brecido com a nobreza divina do caráter sacerdotal, feito outro Cristo na 

·terra, e entretanto folgará de colaborar quanto possível para o incremen-
to e cultivo das vocações sacerdotais; a fim de que multiplicados os bons 
pastores e bem apascentada a grei de Cristo, o Brasil seja realmente, em 
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todo o alcance da palavra, a grande Nação católica do continente sul
americano. 

Digne-se a Virgem Aparecida, a cujo patrocínio confiastes o Congres
so, estender o azul celeste do seu manto sobre o céu do Cruzeiro; digne-se 
a Medianeira que deu ao mundo Jesus e com ele todas as graças, dar
vo-lo de novo, chamando as almas à Eucaristia: e não só à inocência, 
para conservar imaculados os lírios da sua candura, nem só à juventude, 
para entrar sã e forte na liça onde se forjam os atletas de Cristo, mas tam
bém e mais ainda à idade madura, que deve sustentar o maior peso da 
luta, sobre quem gravam as maiores responsabilidades para o bem e para 
o mal, de cujo exemplo e ação depende principalmente a derrota ou o 
triunfo final. 

Com estes votos confiados à Virgem Aparecida, Rainha do Brasil, -
como penhor dos favores celestes, a vós, Veneráveis Irmãos e diletos filhos, 
e a todo o vosso Clero, ao Excelentíssimo Presidente da República, aos 
membros do Governo e mais Autoridades civis e militares, e a todo o ama
do Povo Brasileiro damos, com todo o amor e carinho paterno, a Bênção 
Apostólica. 

Carta do Cardeal Pizzardo a D. Carlos Chiarlo, Núncio Apostólico 
no Brasil. 

A propósito da reunião dos Reitores dos Seminârlos do Brasil, ultimamente realizada 
no Rio de Janeiro, S. Excla. Revdma. Dom Carlos Chiarlo, Núncio Apostólico no 
Brasil, recebeu da Sagrada Congregação dos Seminârios e das Universidades dos 

Estudos, a seguinte carta: 

"Roma, 5 de Março de 1948. - Excelência Reverendíssima. Chegou 
a esta Sagrada Congregação o Relatório nº 2.602, datado em 24 de 
Janeiro p.p., de V. Excia. Revdma. concernente à reunião dos Reitores 
dos Seminários do Brasil, efetuada no Rio de Janeiro, entre os. dias 6 
e 11 do mesmo mês. 

Três motivos nos tornaram o documento enviado particularmen-te im
portante. O primeiro, verdadeiramente confortador, se origina notar
mos com que decisão e rapidez atenderam à convocação tantos reito
res, provenientes de todas as regiões do Brasil, até das mais remotas. 
Tal fato demonstra que o problema educacional de sacerdotes está sen
do profundamente sentido, com vivo e imenso desejo de conhecer os 
melhores caminhos para se conseguir dar aos futuros sacerdotes uma 
formação adequada e· segura, como o reclamam a dignidade mesma do 
sacerdócio e os tempos atuais. 

Outro motivo de satisfação e aplauso está em que a reunião teve 
um desenvolvimento feliz, inteligente e prático, porque sàbiamente con
cebida e diligentemente organizada. A oportuna escolha dos temas, a 
designação dos oradores, a cabal apresentação dos argumentos, a livre 
discussão também por parte dos demais presentes, que de tal maneira 
tiveram a possibilidade de trazer a contribuição da própria experiência 
e de seu próprio saber à elaboração das conclusões, tornaram sem dí1-
vida, interessante a publicação das atas da memorável reunião, como. 
aliás prevê Vossa Excia. 

·Finalmente, um motivo de esperança e de augíirio: possam os rei
tores nos próprios seminários pôr em prática tudo o que foi dito e 
deliberado, a começar já com o iminente ano escolar. Conceda Deus 
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Nosso Senhor, que todos os Seminários de tão grande país prosperem 
cada vez mais, dando à Igreja numerosos e dignos ministros, guias 
espirituais das almas e do pais. 

Não nos passa ·desapercebido que, grandíssima parte do mérito no 
êxito de reunião, se deve ao Emo. Sr. Cardeal Jaime de Barros Câ
mara, Arcebispo do Rio de Janeiro, que, além do mais, ofereceu aos 
presentes generosa e paterna hospedagem; à pessoa de V. Excia., que 
com prudência, tato e tenacidade tomou viva parte na reunião, e .ao 
incansável Visitador Apostólico. A esses, como a todo o Episcopado, aos 
Reitores e aos Religiosos, que participaram das assembleias contribuin
do para o feliz resultado da reunião chegue a expressão de nosso vivo 
agradecimento. Com sentimento de profunda estima e particular obsé
quio, me subscrevo, De V. Excia. devotíssimo em Jesus Cristo, José, 
Cardeal Pizzardo. O. Rossino, Secretário". (Rev. do Clero, 1948, 
p. 288). 

Carta Pastoral do Bispo de Ouaxupé Sobre N. Senhora da Saúde. 

Dom Hugo Bressane de Araújo, por mercê de Deus e da Santa 
Sé Apostólica Bispo de Guaxupé, ao limo. e Revmo. Cabido, ao Revmo. 
Clero, e aos fiéis de nossa Diocese, saúde, paz e bênção em Jesus 
Cristo, nosso Redentor. 

E' para nós motivo de imensa alegria o podermos comunicar hoje 
aos diletos Diocesanos haver se dignado o nosso Santo Padre, o Papa 
Pio XII, gloriosamente reinante, de elevar à dignidade de Basílica Me
nor a Igreja Paroquial de Poços de Caldas, consagrada a Deus em 
honra de Nossa Senhora da Saúde. 

O gesto magnânimo do Santo Padre é mais que uma simples dis
tinção. São as letras apostólicas "Filialis christifidelium pietas" de 2 
de Agosto deste ano de 1948, penhor de novas graças celestes, motivo 
de bem fundadas esperanças. 

Feliz terra de Poços de Caldas I Rica de bênçãos dos céus e em 
prosperidade da terra - "de rore caeli et de pinguedine terrae" (Gên 
27, 28). 

Fontes de águas benfazejas que renovam e fortalecem organismos 
combalidos para que "sit mens sana in corpore sano". Lembra a terra 
excelente de que fala o Deuteronômio: "Cheia de regatos, de águas 
e de fontes em cujos campos e montes arrebentam os abismos dos 
rios" (7, 8). 

E' com sincera satisfação que nos comprazemos em reconhecer e 
proclamar os carinhos da Divina Providência para com Poços de Caldas. 

Deus guarde sempre suas montanhas encantadoras. Em seus alcan
tis repousa airosamente o alcançar real da excelsa soberana Senhora 
de todas as criaturas e Mãe digníssima do Criador. Acendeu-se mais 
um farol a apontar-nos, com seus raios benéficos o rumo certo que 
nos deve levar à pátria perene. Brilhou mais uma estrela a envolver
nos no caricioso esplendor de sua luz benfazeja. 

Infinitas graças celestes desparze Deus com o aumento da devoção 
filial à Mãe de Jesus e nossa. 

Nosso povo com alma naturalmente católica volta-se confiadamente 
para Nossa Senhora como a criancinha se atira amorosamente aos bra
ços de sua mãe. Não vimos expor em tratado difuso as razões por 
que -tanto cultuamos Maria Santíssima. 
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As almas simples e humildes, iluminadas pelo Espírito Santo, crêem 
firmemente com a Santa Igreja que Maria Santíssima que deu o Sal
vador ao mundo, há de reconduzir o mundo ao Salvador. 

E se ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo, ninguém vai a 
Jesus Cristo senão por Maria. Por isso, com toda nossa autoridade 
episcopal, premunimos ser mensageiro do poder das trevas quem ou
sar sequer arrefecer nas coisas mínimas a devoção com que nossos 
diletos diocesanos honram a Medianeira de todas as graças. 

E quantos motivos de esperança dilatam o horizonte de nossa vida 
espiritual. 

A Virgem soberana, Mãe de Deus e de cada um de nós, nos con
vida a irmos solicitar aos pés de seu trono o bálsamo que mitigue 
nossas dores, o conforto que suavize nossos desalentos, a luz que dis
sipe as névoas da dúvida e as trevas da descrença, o vigor que des
pedace os grilhões de nossas culpas, o carinho que enxugue nossas 
lágrimas, o bafejo que anime nossas esperanças, o sorriso que ilumine 
nossas desilusões. 

Nos tempos calamitosos em que vivemos, quando Lúcifer atira pelo 
mundo suas hostes aguerridas, arregimentadas, hipócritas e fanáticas, 
acode pressurosa em nosso auxílio a Virgem Imaculada, vencedora do 
invencível, que com seu pé virginal há de esmagar a cerviz entumecida 
do comunismo, barragem de todos os erros e inimigo irreconciliável de 
Jesus Cristo nosso Redentor, e de sua Igreja. 

"A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos Vós. Amém" 
(Apoc 22, 71). 

Guaxupé, aos 11 de Outubro de 1948, festa da Maternidade da SS. 
Virgem. (a) t Hugo, Bispo Diocesano. 

Comissão Arquidiocesana de Liturgia do Rio de Janeiro. 
A Comissão Arquidiocesana de Liturgia (CAL) do Rio de Janeiro, que é constltuida 
por S. Excia. Revma. Dom Rosalvo da Costa Rego, Presidente, Mons. Joaquim 
Nabuco, Mons. Gastão Neves, Mons. Helder Câmara e Dom Tarcísio da Silva 
Ferreira, O. S. 8., acaba de publicar as seguintes determinações sobre a Missa 

dialogada: 

A Comissão Arquidiocesana de Liturgia (CAL), no intuito de con
seguir pôr em prática a carta encíclica "Mediator Dei" do Santo Padre 
Pio XII, gloriosamente reinante, e para que haja uniformidade nas /\'\is
sas que forem dialogadas nesta Arquidiocese, há por bem determinar 
o que se segue: 

A Missa dialogada entre o celebrante e a assistência exige por 
parte desta: 1) Noções exatas sobre a Santa Missa, sua liturgia, e o 
ano litúrgico; 2) Reta pronúncia do latim e manuseio do Missal. Para 
tanto, instruções prévias serão necessárias, como também exercícios e 
repetições em comum das partes a serem recitadas. Será muito mais 
fácil conseguir esta preparação nos colégios e nas comunidades reli
giosas, como nos grupos uniformes da Ação Católica e das associações 
paroquais. Os fiéis não agrupados nas entidades citadas, assistindo à 
Missa dialogada, irão, também eles, adquirindo aos poucos o senso li
túrgico de participação mais íntima na celebração dos sagrados Mis
térios. A CAL exorta as Congregações femininas, de acordo com seus 
respectivos superiores, a adotarem, nas Missas ditas conventuais, a 
Missa dialogada. A CAL terá o máximo interesse em orientar as en-
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tidades eclesiásticas e religiosas, que se animarem a praticar a Missa 
dialogada. Tal orientação é indispensável, e, tratando-se de coisa pou
co usada entre nós, dúvidas poderão surgir. A experiência tem mos
trado a alegria e intima satisfação que sentem os fiéis quando verifi
cam que eles também podem tomar parte mais ativa no Santo Sa
crifício, e não ficar como simples "presentes" a ato tão solene. 

Normas Práticas Para Missa Dialogada. - 1) Os fiéis responde
rão, com voz clara e com as pausas marcadas nos folhetos impressos, 
juntamente com o acólito da Missa, as partes que pelas rubricas esse 
deve responder. 

2) Na comunhão os fiéis recitarão juntos, com o acólito, e em voz 
clara, o Confiteor, dirão Amen no fim do Misereatur e do lndulgentiam, 
e, depois do celebrante ter dito Ecce Agnus Dei, dirão três vezes jun
tamente com o celebrante (e em tom mais baixo que o Confiteor) 
o Domine non sum dignus. 

3) Os fiéis recitarão juntamente com o celebrante as partes fixas 
da Missa ditas em voz alta, a saber o Kyrie, o Glória, o Credo, o 
Sanctus e o Agnus Dei. Convém lembrar que a recitação em comum e 
em voz alta do Credo é o mais belo ato de fé possível, conforme de
clarou o Concilio de Toledo do ano 589. 

A recitação das partes móveis exige maior exercício e conhecimento 
por parte dos fiéis e raramente será · aconselhável. 

A) A CAL não pode permitir introdução de ritos não previstos pe
las rubricas, e entre estes ela se vê forçada a colocar a chamada pro
cissão do ofertório, se o celebrante nela tomar parte, interrompendo a 
Missa. Para tanto seria necessário obter prévia licença e regulamenta
ção da Santa Sé. 

B) Não será tampouco permitido a colocação duma mesa em fren
te dos bancos, à guisa de altar, para o celebrante celebrar mais perto 
dos fiéis. 

C) Nunca é permitido a recitação do Cânon em voz alta, seja em 
latim, seja no vernáculo, e o contrário será considerado abuso a ser 
eliminado. O mesmo se diga, embora com menor rigor, das orações do 
ofertório que o celebrante reza em voz baixa. 

A experiência confirma essas afirmações: uma Missa na qual tudo, 
do começo ao fim, fosse rezado em voz alta tornar-se-ia monótona e 
cansativa, e desagradaria aos fiéis e ao celebrante; enquanto a alter
nação de orações, ora dialogadas, ora em conjunto, outras vezes em 
voz baixa e privada, torna mais agradável à assistência a Santa Missa, 
e permite aos fiéis um pouco de meditação sobre os augustos misté
rios que se celebram no altar. 

O Santo Padre na sua encíclica chama a a-tenção para a tão bela 
quanto significativa oração "Per lpsum et cum lpso et in lpso", com 
o qual a liturgia termina o que é pràpriamente o Cânon, respondendo 
uníssono o povo fiel Amen. 

Convém lembrar aos fiéis que o "Per omnia saecula saeculorum", 
dito por duas vezes ém voz alta depois de orações em voz baixa, tem 
por fim chamar a atenção dos assistentes para que eles respondam alto 
Ame11. 

O Santo Padre, embora reconheça que não faltam razões que obri
guem os fiéis a comungar sem assistir à Missa, ou mesmo fora da Mis
sa, recomenda vivamente a comunhão intra Missam, conforme prescreve 
a liturgia, como sendo uma participação mais viva e mais ativa no 
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Santo Sacrifício, de acordo com o que declarou o Concilio de Trento. 
Mais ainda (o que para muitos foi surpresa) louva o Papa a piedade 
dos que preferem comungar com hóstias consagradas naquela mesma 
Missa, e a propósito cita a opinião do canonista máximo que foi Ben
to XIV. 

A CAL se apraz em recordar que, tanto nos retiros do clero como 
nas visitas às congregações religiosas, S. Em. o Sr. Cardeal Arcebispo 
tem recomendado que a comunhão se faça intra-Missam. A CAL, por
tanto, não pode aprovar o costume, onde existe, de recusar a Sagrada 
Comunhão intra-Missam, ou porque naquela Missa não é uso dar a 
comunhão, ou porque no altar onde se celebra não há a Santa Reser
va. As rubricas, conforme declarou Bento XIV, mandam que o sacer
dote nunca se recuse a consagrar durante a Missa, para que os fiéis 
que quiserem possam comungar, e diz tão sábio Pontífice que o con
trário constitui abuso reprovável. Infelizmente, se tem introduzido, mesmo 
em direções espirituais, o ensino que se deve comungar o mais pos
sível, mas que a Missa é coisa secundária, à qual se assiste "se for 
possível", fora os dias em que ela é de rigor. 

A Missa dialogada não pode substituir a Missa solene com o canto 
de todos os fiéis, alvo ideal a ser atingido, conforme declarou Pio XII. 
A CAL deseja trabalhar com todo empenho para acabar com a falsa 
ideia de que a Missa cantada é coisa complicada e difícil, reservada às 
grandes festas, e espera fazer da Missa cantada pela assistência o pão 
dominical de todos os fiéis. 

Com essas determinações a CAL espera poder dar início ao de
sempenho da nobre missão que lhe confiou o Senhor Cardeal Arcebispo, 
qual a de pôr em prática, na medida do possível, a encíclica "Mediator 
Dei", com a qual o Santo Padre houve por bem regalar a Santa Igreja. 

Rio de Janeiro, 31 de Outubro de 1948. Festa de Cristo Rei. - R. 
Costa Rego, Vigário Geral, Presidente da Comissão. 

PELAS REVISTAS 
Associação Cristã de Moços. 

Transcrevemos da "Revista do Clero", 1948 (pp. 518-531) este artigo, da autoria 
do Cônego Agnelo Rossi. 

Recente aviso da Câmara Eclesiástica do Rio de Janeiro (n9 8 de 
16-6-1948), dizia incisivamente: "A Associação Cristã de Moços, masculi
na e feminina, pela sua origem, organização, direção, por seus fins e 
métodos, é uma associação integralmente protestante ... " 

Procuremos esclarecer "per partes" esta afirmativa, trazendo à con-
sideração dos leitores alguns dados sobre o assunto. · 

A Origem da Associação Cristã de Moços (A. C .M .). - Reconhe
ce-se como fundador da A.C.M. (mundialmente conhecida por Y.M.C.A. 
- Young Men's Christian Association), o jovem George Williams, nas
cido em Ashbury Farmhouse, no Sul da Inglaterra, em 1821. Na suá 
mocidade, a revolução industrial na Inglaterra atraía a juventude do país 
para a capital. George dirigiu-se para Londres, empregando-se, em 1841, 
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numa loja de vendas por atacado, onde também trabalhavam uns· 80 
rapazes. Exercia-se, na ocasião, a tutela patronal de tal forma que 
os empregados moravam, geralmente, em péssimas condições higiênicas, 
no mesmo estabelecimento em que trabalhavam. 

Pelos esforços de Williams foi organizada, em 6 de Junho de 1844, 
uma Associação Cristã de ,,Moços (nome sugerido por Cristóvão Smith, 
companheiro de Williams) para estabelecer, entre os jovens empregados 
da capital, cultos religiosos e classes de Bíblia, visando o melhoramento 
espiritual e material dos jovens. 

A organização nascia, ao par de outras tantas no mundo cristão, co
mo um desejo de enfrentar o laicismo então dominante. 

O entusiasmo que, naquela época, despertava nos norte-americanos 
tudo quanto vinha da Inglaterra, fez com que a novel instituição fosse 
recebida, em 1851, nos Estados Unidos, sendo igualmente protestantes 
seus promotores: George Petrie em Nova York, Capitão Thomas V. 
Sullivan em Boston e o pastor Chauncey M. Langdon, realizador da 
Convenção Acemista Norte-americana em Buffalo (Junho de 1854). 

Enquanto a A . C. M. se desenvolvia nos Estados Unidos, George 
Williams, com o apoio dos Soberanos ingleses, abriu centros em Paris 
e noutros pontos da França, em Genebra e na Alemanha. 

Merece registro, nesses primórdios da instituição, a 1 • Convenção 
Internacional de Paris (1855), em que tomaram parte 329 associações, 
representando 30.360 sócios. Adotou-se, como principio essencial nessa 
"manifestação da catolicidade protestante" o que, mais tarde, foi deno
minada a "base de Paris", que assim reza: "O fim da A. C. M. é agru
par todos os jovens que, considerando a Jesus Cristo como seu Deus 
e Salvador segundo as Escrituras, desejam ser seus discípulos na dou"' 
trina e na vida e querem reunir suas atividades para estender este Rei
no entre os jovens". 

Desde a Convenção de Paris até a de Genebra (1878), onde se cons
tituiu o Centro Geral 1, a Associação passou por um período de crise, 
pois foi abandonada pela maioria de seus dirigentes. Procurou-se, então, 
para salvar a instituição e atrair para ela a mocidade indistintamente, 
construir, nos principais centros, sedes com salões para jogos, leitura e 
piscinas, orientando-se a Associação para os divertimentos da juventude. 

Entrementes, graças aos seus recursos pecuniários, a A. C. M. nos 
Estados Unidos colocou-se na dianteira, criando seu Comité Internacional. 
E' desse país que parte o maior impulso para a criação de Associações 
pelo mundo que, hoje, se espalham por 68 nações com 10.500 Asso
ciações, com cerca de 2.000.000 de sócios e 1.910 edifícios. 

Origem da Associação Cristã Feminina (A.C.F.). - Também a As
sociação Cristã Feminina surgiu em Londres, quando, em 1855, nasceram 
duas organizações que se reuniram depois para · atender às jovens sem 
lar da cidade. Sempre teve como principal finalidade o desenvolvimento 
do caráter cristão. (Informes do Congresso de Pocitos, pág. 180). 

Logo a Associação se espalhou pelos Estados Unidos. E, por todo 
o mundo, depois se difundiu, como irmã gêmea da A. C. M. Assim, em 
1930, o número total de sócias era de 974.787. 

No presente trabalho, o leitor poderá aplicar à A. C. F. tudo quanto, 
de essencial, dissermos a respeito da A. C. M., com aplicações, é claro, 
às moças. 

1) Nesse Centro (a Aliança Mundial) funciona o Secretariado permanente que 
recolhe as estatlsticas mundiais. Foram, assim dizem, "divinamente Inspirados em 
escolher Genebra, como sede, que se tornou, desta forma, a capital moral do mundo". 
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Organização. - A eficiência da A.C.M. depende, na maior parte 
dos Secretários, que recebem formação especializada para dirigir os di~ 
versos Departamentos. Como condições normais se exigem dos candida
tos a Secretário: a) ter idade mínima de 18 e máxima de 40 anos; b) 
gozar de boa saúde e não ter defeito físico; e) haver cursado, ao me
nos, o Colégio; d) pertencer a alguma Igreja Evangélica e ser membro 
ativo da mesma. 

A formação dos Secretários para o Brasil se inicia no Rio de Ja
neiro no "Junior College" (2 anos) e se completa no "Senior College" 
ou Instituto Técnico de Montevidéu (2 anos), que se iniciou em 1922 
e já diplomou 63 Secretários, dos quais 14 brasileiros. 

Os Secretários são muito bem remunerados pela Associação, para 
evitar que sejam aproveitados em organizações comerciais, desportivas, etc. 

Embora cada Associação seja autônoma, filia-se, entretanto, ao Co
mité Mundial de Genebra (52, rue des Paquis), que consta de 120 mem
bros dirigentes. 

Esta Aliança Mundial das A. C. M., por sua vez, está em íntima co
laboração, principalmente com estas organizações protestantes: Universal 
Christian Council for Life and Work, Student Christian Federation, 
lnternational Missionary Council, Young Women's Christian Association 
(Y.W.C.A. que é a A.C.F.). 

Uma revista muito espalhada entre os moços é "World Youth" (edi
tada em 115, Newsbury Street, Boston, Mass., U. S. A.) e para as mo
ças "The World Y. W. C. A. Monthly", editada pelo Secretariado Geral 
de Genebra (52, rue des Paquis). 

Direção. - O governo ou o controle da A. C. M. está em mãos de 
pessoas protestantes. Segundo a Convenção de Portland (1868), só podem 
votar ou ter cargo na Associação os membros das Igrejas Evangélicas. 
A Convenção de Washington (1925) alterou esta regra, pela qual o 
sócio com direito ao voto deve ser ou membro duma Igreja Evangélica 
ou então firmar uma declaração, mais ou menos nos moldes da "base 
de Paris". Em todo caso, a maioria da Diretoria sempre será for
mada por membros das Igrejas protestantes, dando-se alguma repre
sentação a sócios de igrejas "não-evangélicas" (isto é, não protestantes), 
mas que estão de acordo com os propósitos da Associação. 

Fins. - O fim primordial por que se instituiu a A. C. M. foi fo
inentar, entre os jovens trabalhadores, a leitura da Bíblia e as classes 
de oração (prayer class). Assim o atesta o Manual, publicado pelo 
Comité Internacional em 1892: "A A.C.M. teve por origem a reunião 
dos moços para o estudo da oração e da Bíblia. Por algum tempo foi 
diretamente religiosa, intentando unicamente a conversão dos jovens e 
seu fortalecimento no caráter cristão. Contudo a organização, quase ime
diatamente assumiu outras forças de trabalho, tendendo ao desenvolvi
mento integral do homem. Entretanto, seu fim último foi a evangeli
zação e a cultura cristã dos moços. Em cada Associação se consideram 
as obras de piedade como a parte principal". 

Na famosa Convenção de Portland (1869), foi esta uma das reso
luções: "Que, como estas organizações levam o nome de cristãs e pro
fessam ocupar-se diretamente no serviço do Salvador, é seu dever pôr 
o monopólio e a direção de todos os seus bens nas mãos daqueles que 
professam e declaram pí1blicamente sua fé em Jesus o Salvador, e teste
munham sua fé, pertencendo às igrejas evangélicas. E são evangélicas 
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as igrejas que tendo a Sagrada Escritura por única e infalivel regra 
de fé e de moral, crêem no Senhor Jesus Cristo". 

São também fins da A. C. M. a educação física e a formação inte
lectual. O triângulo vermelho do emblema acemista "inscreve, em seus 
lados e base, os componentes da personalidade humana, em que atua o 
seu trabalho social - a alma, a mente e o corpo" (Flamínio Favero, 
"Folha da Manhã", S. Paulo, 9-6-48). As próprias iniciais da Associa
ção, no vernáculo, exprimem essa finalidade: A - alma, C - corpo, 
M - mente. 

A A.C.M. dos Estados Unidos deu grande impulso à atividade des
portiva, tornando o Departamento de Educação Fisica, dentre outros, 
o mais popular e animado, eclipsando fàcilmente os demais Departamentos. 

Tal desenvolvimento extraordinário de Educação Física deu mar
gem a muitas controvérsias, dando origem a duas tendências na A.C.M.: 
a de Chicago, orientada pelo grande missionário Dwight L. Moody e 
a de Nova York. Aquele evangelista sustentava que a finalidade primordial 
da Associação é evangelística, não devendo, portanto, seus sócios dedi
car-se, demasiadamente, às obras sociais, educativas ou desportivas. Por 
isso em Chicago, o principal salão da sede era consagrado aos fins 
de evangelização. Diferente foi a tendência da Associação em Nova York, 
que, na sua sede, deu ênfase às práticas desportivas e de cultura in
telectual, sem esquecer, naturalmente, as salas para reuniões religiosas. 
Esta foi a tendência prevalente. 

Métodos. - Acenamos somente a alguns dos métodos e posições da 
A.C.M.: 

1) Posição interconfessional e até não-confessional na América do 
Sul. Dissemos na América do Sul, porque a A. C. M. toma atitudes muito. 
diversas, conforme os países em que se desenvolve. Explica-se a tática 
"evangélica". A A.C.M. não perdeu a esperança duma aproximação 
das diversas igrejas, protestantes é claro. Não quer ser uma nova Igreja, 
mas um fator de união entre as igrejas. Pretende ser a alma dos di
ferentes Congressos Ecumênicos Protestantes (Stocolmo, Lausanne, 
Oxford). Conforme os países, a A. C. M. toma uma atitude muito diversa, 
dissemos. Assim nos países latinos, apresenta-se coino independente das 
igrejas. E' a neutralidade. Nos países germânicos, é grande o n(1mero 
de pastores luteranos que são seus dirigentes. Na Dinamarca, a A.C.M. 
é considerada um movimento oficial da Igreja Protestante. Na Inglaterra, 
é um movimento interconfessional, intersectário. 

Para a América do Sul, assim se expressa o apóstata J. Navarro 
Monzó: "A A.C.M. na América do Sul deve manter uma atitude não só 
amplamente interconfessional, admitindo a Igreja Católica nas mesmas 
condições que às das Igrejas Evangélicas, mas estritamente não-confes
sional, evitando toda conexão com qualquer igreja ou grupo de igrejas". 
(Apud C. Crivelli, Directorio Protestante de la America Latina, pág.· 638). 

Deve ser, por isso, que quando o Sr. J. A. González, no Congresso 
Protestante de Pocitos ( 1925), afirmou que a A. C. M. é uma ponte para 
o metodismo, foi imediatamente contestado pelo Sr. J. A. Mackay que 
alegou o caráter independente da A. C. M., com relação às igrejas cristãs. 

2) Independência de qualquer direção eclesiástica. A A.C.M. deve 
sua fundação a um grupo de jovens leigos. E' uma tentativa de ma
nifestar a vida religiosa sem intervenção do clero. 

3) Atividades religiosas. Conforme as circunstâncias, o departamento 
de Religião deve encarecer a -principal finalidade da A. C. M., publicando 
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cursos de estudos bíblicos, promovendo campanhas religiosas, conferên
cias de oradores de nomeada, etc. Graças a esses meios, muitos jovens 
voltaram a frequentar as igrejas, naturalmente protestantes. Mas, prin
cipalmente nas Associações que dão grande ênfase à cultura física, gera
se mais fàcilmente o indiferentismo religioso, como veremos adiante 
referindo a condenação do S. Oficio. ' 

Exemplificando. - No último Congresso Protestante Sul-Americano 
que se reuniu em Pocitos (Montevidéu), no ano de 1925, a maior de
legação foi a dos Estados Unidos da América do Norte (apesar de o 
Congresso ser da América do Sul). Pois bem, num total de 241 pessoas 
participantes do Congresso, delegados das forças evangélicas, nada me
nos de 33 se apresentaram em nome da A. C. M. e da A. C. F. 

Percorrendo apressadamente a publicação que a Federación de la 
Juventud Católica dei Uruguay fez do Congresso (publicação aliás que 
tem sua história e muito interessante), vemos como as organizações 
masculina e feminina da Associação Cristã de Moços, receberam especial 
atenção dos Congressistas protestantes. 

Citemos alguns exemplos. Na informação sobre "Campos não ocupa
dos", comenta-se o trabalho direto da A.C.M. junto aos estudantes e 
universitários, encarecendo-se especialmente os resultados obtidos no U ru
guai, com o acampamento internacional em Piriápolis. 

Prosseguindo se diz: "As formas costumeiras de trabalho junto aos 
estudantes, como se faz nas Associações locais de outros países, resul
tam muito atraentes para os estudantes da América do Sul. Por meio 
dos departamentos de educação física, serviço social, classes noturnas, 
programas recreativos, conferências, Estudo Bíblico e contacto pessoal, 
muitos sentiram e deram a resposta ao chamamento cristão" (pág. 32), 
e foi classificado como "triunfo supremo" da A. C. M. ter em seu seio 
inúmeros católicos. 

Embora entregando à A. C. M. o campo estudantino, o Congresso 
pediu mais estreita integração do trabalho da Associação com as Igrejas 
(pág. 32). 

As Associações, masculina e feminina, pelos seus Secretários de Imi
gração prestam também assistência evangélica aos imigrantes, citando-se 
como exemplo o trabalho desenvolvido no Rio de Janeiro (pág. 34), que 
igualmente possui ótimo departamento naval para os marinheiros (pág. 
221). 

Para interessar as igrejas protestantes na ação social (págs. 193, 
222, 435), e nos métodos de atração da juventude, o Congresso de Po
citos referiu-se, diversas vezes, aos processos empregados pela A. C. M., 
mormente na formação de Secretários (págs. 120, 222, 235), e julgou 
de grande vantagem que os seminaristas se filiassem à Associação. São 
estas as palavras textuais: "Um pastor que, ao mesmo tempo, seja com
petente como instrutor de exercícios físicos e jogo de xadrez, logo au
mentaria sua influência sobre a juventude - e melhor ainda isto se 
daria se sua esposa fosse formada pela Associação Cristã Feminina" (pág. 
235). 

O desporte é incentivado nas organizações masculina e feminina 
(págs. 167, 196, 252). 

Através de conferências (págs. 210, 211, 237, 424, 429, etc.), de 
classes bíblicas (pág. 267) e de distribuição de literatura (págs. 193, 
335), a A. C. M. tem influenciado principalmente os estudantes na men
talidade evangélica. 
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O Pronunciamento da Santa Sé. - Após estes rápidos esclarecimen
tos, não poderíamos formular melhor juízo sobre a A. C. M. senão aque
le expresso pela Sagrada Congregação do S. Ofício em carta dirigida 
aos Ordinários dos lugares, assinalando à sua vigilância certas novas 
manobras dirigidas contra a Fé por associações não-católicas em data 
de 5-11-1920. Vale a pena recordar, na íntegra, o documento que deixo 
de citar aqui porque os leitores o encontrarão no último número desta 
Revista (cf. Rev. do Clero, Julho de 1948, págs. 421-424). 

No Brasil. - A A.C.M. foi fundada no Rio de Janeiro, em 30 de 
Maio de 1893 por iniciativa de 22 pastores e sob a inspiração do Rev. 
João Manuel Gonçalves dos Santos (cf. Expositor Cristão, 6-10-14, pág. 
7). Sua organização, porém, se deve a Myron A. Clark. 2 

Dela dizia o jornalista Dr. A. Felício dos Santos: "E' um órgão es
sencialmente de caráter protestante, ou· antes: neo-protestante americano, 
anti-nacional, cosmopolita, subvencionado largamente pelas sociedades 
anti-católicas e maçônicas, e pelos industriais protestantes dos Estados 
Unidos, para a venda de seus produtos, desde as locomotivas até à Emul
são de Scott, cujo fabricante publica, a milhões de exemplares, em várias 
línguas para impingir a droga e combater o catolicismo romano". (Apud 
Soares de Azevedo, Brado de Alarme, pág. 145). · 

Soares de Azevedo em "Brado de Alarme", encarece esta afirmação 
de Me Leish no "American Fremason": "Quem ataca a A.C.M. ataca 
a associação maçônica dos Estados Unidos" (págs. 141-142), e cita dis
positivos dos Estatutos da A. C. M. pelos quais se distinguem os sócios 
ativos dos sócios auxiliares. "O sócio auxiliar que for admitido como 
membro dalguma igreja evangélica passa, "ipso facto", a sócio ativo, e 
em cada assembleia geral o Presidente facilitará publicamente aos con
sócios que,- depois da assembleia anterior, tenham feito sua profissão de 
fé". E o parágrafo único desse artigo acrescenta ainda: "O sócio ativo 
que for excluído da plena comunhão evangélica, a que pertença, pas
sará "ato continuo" à categoria de sócio auxiliar" (pág. 145). 

Num folheto distribuído pela A. C. M. de São Paulo, em 1943, porém 
se diz: "As associações locais são autônomas, sendo autoridade suprema 
a Assembleia Geral dos seus sócios ativos, isto é, daqueles que houverem, 
por escrito, afirmado sua fé Cristã. Cada associação elege a sua dire
toria, cujos membros elegem, por sua vez, os cargos previstos nos es
tatutos. Os laços que unem as Associações de um pais ou dos diferentes 
países, são de mera fraternidade, não envolvendo dependência. Estas re
lações são fomentadas, através das Federações nacionais e continentais 
e. da Aliança Mundial com sede em Genebra. A Federação Sul-Americana 
mantém em Montevidéu um Instituto Técnico para preparar secretários 
das A.C.M. das Américas do Sul e Central", e noutro tópico: "A A.C.M. 
e as religiões", diz: "A A.C.M. aceita como sócios adeptos de qualquer 
religião. Ela exige, porém, que, para tomar parte ativa na sua admi
nistração, isto é, para votar ou ser votado para a Diretoria, o sócio 
se declare cristão. Isto, entretanto, não significa que haja qualquer pre
ferência sectária. Daí existir no quadro social da A. C. M. a categoria 
de sócio ativo, ou eleitor". 

O que aqui se diz mais ou menos camuflado, os atuais Estatutos da 
Associação Cristã de Moços de S. Paulo, que entraram em vigor a 15 

2) Myron A. Clark veio ao Brasil em 1890. "Chegando a S. Paulo, cm Agosto 
desse ano, agremiou logo um grupo de rapazes com que instituiu a primeira ·So
ciedade que teve existência efêmera". (Erasmo Braga, "Pan-Americanlsmo": As-
pecto Religioso, pág. 36). · 
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de Março de 1948 atestam-no inequivocamente. Não deixam dúvida quan
to ao caráter nitidamente protestante da organização. Basta considerar 
alguns de seus artigos: o 2°, por ex., encarece ser fim da Associação 
"especialmente cultivar o espírito cristão de seus associados" (em geral, 
portanto não só dos protestantes), enquanto o art. 4° § 2° diz textual
mente: "A Associação, por ser cristã, declara que o governo e a ad
ministração dos seus interesses devem estar nas mãos de pessoas, de
claradamente cristãs na sua fé e prática, e assim só terão direito de 
votar e de ser votados para diretores, aqueles sócios que satisfizerem 
as seguintes condições: idade mínima de 21 anos, pertencer à Associação 
há, pelo menos, 8 meses, "mostrando-se conhecedor dos princípios cristãos 
da Associação e zelo em promover o cumprimento do seu programa", 
assinar uma declaração de fé, ser aceito pela Diretoria e repetir verbal
mente essa declaração de fé, em reunião da Diretoria". 

E' esta a declaração: "Declaro a minha fé em Jesus Cristo como 
meu divino e único salvador, fonte suficiente de força moral para o 
indivíduo e para a sociedade. Proponho-me a ser seu discípulo na dou
trina e na vida: associar-me com outros discípulos seus, sem distinção 
de filiações eclesiásticas, a fim de alargar entre os moços a influência 
de Cristo, promovendo o estudo sério de seu trabalho, revelado na his
tória e, principalmente, nas Escrituras Sagradas, minha regra única de 
fé e prática, e a dedicar-me ao seu serviço, procurando alistar outros 
para o mesmo fim". 

A fórmula é genuinamente protestante, pois consagra o princípio da 
Bíblia como única fonte de fé. O sócio católico que não pode, em cons
ciência, assinar esta fórmula será considerado na Associação apenas sócio 
comum, ou, como mais propriamente se deveria dizer, contribuinte. Ao 
passo que os protestantes e os que nominalmente são católicos, mas 
renegaram publicamente sua fé assinando e proferindo essa declaração, 
esses serão sócios eleitores (nova designação para significar os sócios 
ativos, cf. art. 5°, § 2• e art. 39). 

No art. 12 se estabelece que na Diretoria, com 12 sócios, não po
dem mais de 4 deles pertencer à mesma denominação eclesiástica cristã, 
entendendo, sob essa designação, "qualquer grupo de pessoas com a 
mesma fé e ordem que aceite a Cristo como seu Salvador" (art. 12 § 
1). Nessa medida, podia entrar também a Igreja Católica em paridade 
de condições com os grupos protestantes. Entretanto, como para votar 
e ser votado se requer a referida declaração, essencialmente protestante, 
fica fechada pràticamente a católicos, que merecem esse nome, a as
censão a postos de direção da Associação. 

Deixo de lado manobras estatutárias para a seleção do pessoal ele
gível, com a chamada chapa sugestiva, a critério da Diretoria, e do 
controle a ser exercido pelos Secretários que têm "os postos de maior 
relevo e responsabilidade e que se destacam pelo seu "alto espírito cris
tão" (art. 24), mormente o Secretário-Geral que responde "pela fide
lidade do espírito cristão internacional da- obra" (art. 25). 

Como a A.C.M. de S. Paulo faz parte da Aliança Brasileira das 
A.C.Ms. que têm "identidade de princípios" (art. 3), segue-se que as 
normas acima valem igualmente para as A. C. Ms. do Rio e de Porto 
Alegre. 

A A. C. M. tem sedes no Rio de Janeiro (1893), Porto Alegre (1901) 
e S. Paulo (1903). 

Por motivos urbanísticos, foi a A. C. M. de S. Paulo desalojada de 
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sua sede na Rua S. Antônio, 201. Aproveitou-se desse ensejo a Diretoria 
para melhorar suas instalações, lançando uma campanha para angariar 
um mínimo de 4 milhões de cruzeiros necessários para a nova sede, a 
ser construída em terreno central da Pauliceia, por permuta com a Pre
feitura. Apesar de a A. C. M. garantir que geralmente suas sedes são 
doadas pela população tocai (coisa que padece contestação, pois o au
xílio norte-americano é manifesto), assim mesmo conseguem os acemis
tas, em suas campanhas, recolher donativos generosos da população 
(ainda que seja 95% constituída de católicos, como sucede no Brasil). 
Em São Paulo, por exemplo, na primeira investida, levantaram, para a 
nova sede, cerca de um milhão de cruzeiros. 

Também o Rio, apesar de sua soberba sede atual, pensa edificar 
nova construção para ser a maior Associação Cristã de Moços da Amé
rica do Sul. E' o que anunciava este despacho da "Meridional" de 2-8-
1944 (cf. "Diário de S. Paulo", 3-8-44): "O Rio terá a maior Associação 
Cristã de Moços da América do Sul. Ainda que não estejam concluídos 
os estudos, podemos dar alguns detalhes da futura construção. A nova 
sede a ser erguida, no centro da cidade, terá 12 étndares, com 44 me
tros de frente. Estão em cogitações duas piscinas, dois ou três ginásios, 
sendo um ao ar livre, no terraço do 129 andar, um auditório com ca
pacidade para mil pessoas, duas bibliotecas, salão social para menores 
e salão para adultos, ginásios de esportes e defesa pessoal, salas de 
fisioterapia, duchas, etc. A sede terá capacidade para mais de 6.000 
sócios, sendo que 1 .500 menores e intermediários. As obras estão or
çadas em cerca de Cr$ 15.000.000,00". 

Segundo declaração do Sr. Aguinaldo Costa Pereira, presidente da 
A. C. M. do Rio, ela possui atualmente 5.896 entre sócios e alunos, dos 
quais 80% são católicos ("O Globo", 13-6-48). 

A Associação Cristã Feminina, foi fundada, no Rio, em 15 de Junho 
de 1920. Seu quadro social, em 1940, possuía 4.973 inscritas, sendo 3.314 
brasileiras e 1 .659 estrangeiras. Mas em atividade estavam 358 associadas, 
das quais 203 católicas, 70 protestantes, 16 israelitas, 12 de outras cren
ças e 57 de crença não declarada (cf. "Vamos Ler", 22-8-1940, págs. 
48-49), então, com sede, no Edifício Esplanada, à Rua México, 90-2° andar. 

últimamente, em folheto distribuído pela A.C.F., dizia-se: "Graças 
aos nossos generosas amigos, estamos em novo e atrativo edifício. Te
mos parte do 109 andar e terraço da Av. Presidente Wilson, 298". Nos 
folhetos de propaganda dessa Associação nada se diz de religião. Ao 
contrário, insiste-se em danças, divertimentos, distrações, passeios, club 
do almoço, cintura fina e músculos ágeis, natação, cultura intelectual, 
aperfeiçoamento profissional, etc. 

Que a A. C. M. no Brasil tem feito propaganda nitidamente pro
testante, além do que já dissemos, basta considerar as repetidas séries 
de conferências do Rev. Miguel Rizzo Júnior que tem promovido, em 
colaboração com o Instituto de Cultura Religiosa, sem considerar as 
outras conferências promovidas pela Associação de líderes protestantes, 
como as de John Mott, que desde 1928 é o Presidente da Aliança Mun
dial das A . C. Ms., com sede em Genebra. Para dar um exemplo, assim 
se expressa "O Mundo Cristão" (Agosto, 1940, pág. 8): "Num jantar 
of~recido ~e!a A: C. M. a elementos do alto comércio (S. Paulo), teve 
o ilustre v1s1tante (John Mott) ensejo de fazer ouvir a nota religiosa a 
pessoas que talvez não tiveram outi:a ocasião de ser atingidas". 
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Uma das resoluções do Congresso Católico Livre, realizado em S. 
Paulo de 9 a 14 de Dezembro de 1936, sob a direção do pastor protestante 
Salomão Ferraz, foi aprovar "o entusiástico apoio da obra social, em 
espírito cristão, realizado pelo A. C. M." ("O Católico Livre", nº 49, 
16-7-37, pág. 4). 

Por sua vez, assim se expressa o Hder protestante Erasmo Braga: 
"Pelos métodos que emprega, pelos homens que a representam e pela 
organização que tem a A. C. M. constitui ela uma das mais importantes 
agências sociais de influência cristã. . . Com seu departamento de edu
cação física, ela está concorrendo poderosamente para criar um belo tipo 
humano. Todavia, sua maior preocupação é levar a mocidade a um con
tacto espiritual, real e direto, com a pessoa de Jesus Cristo, a fonte da 
vida, o modelo perfeito da vida, o Redentor adorável e divino" (Pan
Americanismo. Aspecto Religioso, págs. 36-37). 

Nem todos os evangélicos patrícios, porém, aplaudem irrestritamente 
a obra da Associação. Por exemplo: "O Jornal Batista" (16-5-40, pág. 
4), criticou o fato de rapazes da A.C.M. tomarem banho inteiramente 
despidos, e afirma que "a dita prática da A. C. M. de que só agora te
mos conhecimento, sem dúvida com a melhor das intenções, é bastante 
repulsiva aos nossos espíritos, em razão de nossos usos e costumes". 

"O Puritano", de 25-11-42, pág. 4, falando do projeto do Rev. Efrain 
Rizzo, diretor do Instituto da A. C. M. do Rio, da fundação da "Casa 
da Mocidade Evangélica" diz: "Trata-se da criação, no seio evangélico, 
de um centro que substituísse, entre nós, a velha "Associação Cristã de 
Moços", entidade que, no Brasil, tornou-se inacessível à mocidade cristã 
protestante, cujo padrão de vida econômica não permite acompanhar o 
"custo" dos benefícios ali colhidos pelos nossos associados". 

Atitude dos católicos para com a A. C. M. - Conhecida a posição 
claramente protestante da A. C. M. não se torna difícil perceber as nor
mas que deve um católico seguir com relação à mesma agremiação. 

Já foram traçadas pela S. Sé e o aviso baixado pela Câmara Ecle
siástica do Rio foi muito explícito, colocando sob a condenação "qual
quer um dos departamentos ( da A. C. M.), seja mesmo de educação física 
ou intelectual, com seus diversos cursos ou clubes, de linguas, de secre
tariado, de comércio, etc.". 

Não basta, porém, uma atitude negativa de não cooperar com a 
A. C. M. Torna-se necessário e urgente apoiar generosamente nossas or
ganizações juvenis, como a Juventude Masculina Católica e a Juventude 
Feminina Católica. 

Neste ponto, dá-nos a Juventude de Ação Católica Argentina um exem
plo admirável. Há, em Buenos Aires, dois magníficos Ateneus, um para 
moços e outro para moças. Soberbos edifícios que fazem inveja à pró
pria A.C.M. 

Por que não podemos fazer o mesmo por aqui? Se a A.C.M. conta 
com 80% de inscritos católicos, se, entre nós, a maior soma de dona
tivos, para sua agremiação, procede dos católicos, por que não podemos 
possuir também nossos Ateneus, onde nossa mocidade tenha seus diver
timentos, seus desportes, sem prejuízo de sua fé, num ambiente, ao con
trário, favorável à expansão da vida genuinamente cristã? 

Por que os católicos, sendo maioria, hão de ficar sob a dependência 
duma minoria protestante e servindo à sua causa?. 

Não temos sustentado, nós os católicos, essas instituições nitidamente 
protestantes? 

63 
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Seja-me permitido terminar, reproduzindo o que dizia Mons_. Celso 
Costantini, falando da A. C. M. da China: "Licet et ab_ hoste· doceri". 
Onde estão as nossas sedes para a juventude? Que fizemos nesse setor? 
Basta propor estas questões para compreender a necessidade e a ur
gência da Ação Católica. 

CRÔNICA ECLESIÁSTICA 
DO BRASIL. 

V Congresso Eucarístico Nacional de Porto Alegre. 
Rio Grande do Sul com sua populosa capital à frente, em nome da 

Nação brasileira, acaba de escrever mais uma página de ouro e de glória 
em sua já gloriosa história com a celebração do Congresso Eucarístico 
Nacional. 

Para a celebração das principais solenidades armou-se o grandioso 
altar comparado a um leque aberto. Tinha sua superfície dividida em 10 
setores. A cruz era de 35 metros de altura. No local do grande altar ca
biam 3.900 pessoas. Todo iluminado por 150 poderosos refletores. A Pa
droeira do Congresso foi Nossa Senhora Aparecida. Sua imagem, um fac
símile da verdadeira imagem do Santuário Nacional, foi benzida por Mons. 
Antônio de Almeida Morais, Bispo eleito de Montes Claros, e levada em 
peregrinação até Porto Alegre, sendo em toda parte aclamada como idola
trada peregrina e Mãe do nosso povo. Assistiram ao Congresso Eucarís
tico três Príncipes da Igreja, Cardeais D. Jaime Câmara, D. Carlos de 
Vasconcelos Mota e D. Antônio Caggiano, Bispo de Rosário (Argentina). 
Também estiveram presentes 10 Arcebispos e 54 Bispos. Antes da cele
bração do Congresso Eucarístico o Episcopado Nacional praticou o Santo 
Retiro no Sanatório Santa Elisabeth, de São Leopoldo. Durante três dias 
consecutivos da mais absoluta reclusão espiritual, ouvindo durante várias 
horas diárias a elevadíssima doutrinação do grande teólogo e personali
dade das mais destacadas do clero sul-americano, que é S. E. o Cardeal 
D. Antônio Caggiano, os mais altos dignatários da Igreja em nosso país, 
perfeitamente senhores das grandes necessidades espirituais, no momento 
inquieto por que passa toda a humanidade, ainda conturbada pelos efeitos 
do terrível conflito universal, por certo tiveram sobejas oportunidades de 
meditar sobre esse grande problema e de medir o alcance das suas respon
sabilidades como pastores das almas brasileiras. Constituiu um dos fatos 
mais práticos e eficientes do Congresso a celebração da III Semana Na
cional de Ação Católica, para mais fàcilmente e com maior unidade de 
vistas coordenar os movimentos nacionais do apostolado católico, por meio 
dessa obra que foi chamada "a menina dos olhos" do Papa Pio XI. Deu-se 
o encerramento no Parque Farroupilha, estando presentes para mais de 
20.000 pessoas. No mesmo local onde durante 140 anos existiu .a primi
tiva matriz, ergueu-se a suntuosa catedral inaugurada nos dias do Con-
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gresso·. A pedra fundamental foi lançada há 28 anos, sendo despendidas 
todas· as reservas acumuladas para poder abri-la nos dias do certame eu
carístico. A catedral sintoniza com o estilo latino e gaulês do palácio do 
Governo e marca o influxo meridional do Rio Grande do Sul, além de 
sincronizar com o rumo românico que aparece na construção de Porto 
Alegre. O mau tempo reinante até as últimas horas ameaçou prejudicar 
a soleníssima procissão fluvial eucarística noturna. A hora aprazada, po
rém, o tempo firmou e o inédito acontecimento pôde revestir-se de brilho 
e comovente beleza. Como estava programado, saiu da igreja de Nossa 
Senhora dos Navegantes para a igreja de Nossa Senhora das Dores, am
bas feericamente iluminadas. O cortejo foi formado pelas seguintes uni
dades: dois "jeeps" anfíbios, "Cerro Branco", com uma cmz iluminada, 
vapores "Estrela" e "Guaporé", "Geny Naval", conduzindo o Santíssimo 
Sacramento, Episcopado e autoridades; "Brasil", "Avenida", "Cândida", 
"São Roque", "Júlio de Castilhos" e "12 de Outubro". As 21,40 horas, 
chegou o SSmo., conduzido da igreja dos Navegantes, pelo Emo. Cardeal 
Legado, Dom Jaime Câmara, precedido de 12 sacerdotes paramentados. 
Milhares de meninos, com velas acesas, faziam alas no percurso, e mi
lhares de meninas lançavam flores sobre o SSmo., que passava por entre 
compacta multidão, onde com dificuldade se abria passagem. O barco 
"Geny Naval", que todos os anos se engalana para levar em triunfo a 
imagem da Mãe de Deus, desta vez se engalanou ainda mais para levar 
o próprio Filho de Deus vivo, em altar erguido na proa. A meia-noite, entra 
o SSmo., sempre conduzido pelo Emo. Cardeal Legado, na igreja das Do
res, depois de percorrer o coração da cidade, como que a simbolizar que 
tomou conta do coração de seus filhos. Ouvem-se acordes do Hino oficial. 
Bimbalham os sinos. "Eu Te adoro, Hóstia Divina!" D. Vicente Scherer, 
acompanhado pelo povo, recita a oração pelo Congresso. E a cerimônia 
finda com a bênção do Santíssimo Sacramento. A entrada triunfal de 
S. Eminência o Cardeal D. Jaime de Barros Câmara, Legado Papal, sob 
três aspectos foi extraordinária: pela chuva forte e imprevista, que ala
gou completamente a cidade; pela cerimônia, em si mesma imponente e 
rara; e, antes de mais nada, porque o mau tempo não empanou senão su
perficialmente o brilho da solenidade. 

Depois de intensos preparativos, iniciou-se, com toda solenidade, o V 
Congressa Eucarístico Nacional. Milhares de fiéis afluíram aos locais onde 
se desenvolveram os trabalhos que, iniciados pela manhã, se prolonga
ram pelo resto do dia, até altas horas. Ent'te as mais de vinte mil pessoas 
que compareceram ao Parque Farroupilha, não deixou de impressionar o 
altar-monumento, onde, sob os braços da grande cruz de madeira, des
cansa na forma de Pão e Vinho o Deus feito Homem. As 9 horas, o local 
onde se levanta o altar-monumento achava-se inteiramente tomado por 
compacta e incalculável assistência. Junto ao altar, na primeira platafor
ma, em círculo, se encontravam os membros do episcopado brasileiro, em 
número superior a 60, ladeados, à direita e à esquerda, pelas altas auto
ridades civis e militares. Na segunda plataforma do altar, viam-se mais 
de quatrocentos sacerdotes do clero regular e secular, assim como repre
sentações de irmandades religiosas e elementos de destaque da sociedade. 
O altar-monumento apresentava imponente aspecto pela sua apurada or
namentação. No alto, viam-se as bandeiras dos 21 Estados e nas partes 
laterais do presbitério os tronos cardinallcios, ocupados pelos cardeais 
Caggiano e Carmelo Mota, acompanhados de suas respectivas cortes. No 
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centro do altar, estava um belo e artfstico Crucifixo, tendo sobre o mesmo 
as palavras: "Ecce panis Angelorum". A solenidade começou com o has-
teamento das bandeiras nacional e pontifícia, feito pelo general Gil Castelo 
Branco, comandante da 3.º Região Militar, e D. Vicente Scherer, Arcebispo 
de Porto Alegre, tendo nessa ocasião a Banda Municipal executado o hino 
nacional entoado por todos os presentes e um coro de 500 vozes. Enquanto 
isso se efetuava, eram dadas salvas de 21 tiros e soltos centenas de pom
bos-correios da Sociedade Columbófila Rio-Grandense e do Club Columbó
filo Porto-Alegrense. Começou, em seguida, a missa pontifical, oficiada 
por D. Carmelo Mota. Muitos outros sacerdotes ainda auxiliaram a missa 
celebrada pelo cardeal de São Paulo, com todo o ritual litúrgico. Um coro 
polifônico de 500 cantores executou a missa "Mater Admirabilis", a quatro 
vozes, de Griesbacher, com grande acompanhamento de orquestra. Ao Evan
gelho, quando passava das 10 horas, subiu à tribuna D. Aquino Corrêa, 
Arcebispo de Cuiabá, Mato Grosso, escolhido para fazer o discurso oficial 
de abertura do Congresso. Toda a multidão voltou sua atenção para aque
le prelado, dado o seu renome de notável orador e brilhante intelectual 
da Academia Brasileira de Letras. Sua oração, pela forma e altos con
ceitos, ficará gravada nos anais da vida religiosa de Porto Alegre. A garoa 
que caiu desde cedo sobre a cidade, impediu que se realizasse no dia mar
cado a comunhão geral das crianças. Todavia mais de 15.000 crianças, 
desafiando o mau tempo reinante, rumaram para a catedral onde foram 
celebradas duas missas, uma na nave superior e outra na cripta para 
.aquele mundo de crianças. Outras fizeram sua comunhão em diversas igre
jas. A comunhão ficou transferida para o domingo, dia do encerramento 
do Congresso. O mesmo aconteceu no dia das moças e senhoras. A chuva 
não deixou realizar a grande comunhão geral, realizada nas respectivas 
igrejas. Na catedral e na cripta compareceram 20.000 moças e senhoras. 
A quase totalidade da população da capital e cerca de cem mil forasteiros 
assistiram às imponentes cerimônias, a que um dia de sol trouxe também 
.seu imprescindlvel concurso. Como de praxe, as cerimônias de encerra
mento iniciaram-se à meia-noite de sábado para domingo, com a solene 
comunhão geral dos homens e moços. Monsenhor Henrique de Magalhães, 
da corte do legado papal, pregou às milhares de pessoas reunidas no 
Parque Farroupilha. Aos primeiros minutos de domingo, D. Vicente Sche
rer, arcebispo metropolitano de Porto Alegre, celebrou a missa para aque
la comunhão, que foi aliás a única que o tempo permitiu se celebrasse 
no altar-monumento. Cento e cinquenta sacerdotes, pelo espaço de 40 mi
nutos, distribuíram a S. Comunhão. O número de comungantes atingiu 
70 mil. Entre eles estavam o ministro Adroaldo Mesquita da Costa, o se
nador Apolônio Sales, secretários de Estado, deputados federais e esta
duais e altas patentes das forças armadas. As 10 horas, repleoo o logra
douro destinado às cerimônias, D. Jaime de Barros Câmara, cardeal-arce
bispo do Rio de Janeiro e legado papal, celebrou o soleníssimo pontifical 
.de encerramento do Congresso, presentes o governador do Estado, altas 
autoridades, os cardeais de São Paulo e Rosário e todo o episcopado e 
-clero ali reunidos. Um conjunto coral de 500 homens e meninos executou 
a célebre missa "Papae Marcelli", a 5 vozes, de Palestrina. Fez a homilia 
da festa de Cristo Rei D. Mário de Miranda Vilasboas, arcebispo de Be
lém do Pará. O ato, revestido de todo o esplendor litúrgico, terminou às 
11 e 30. Nesse momento o cônego Vítor Sartori, locutor oficial, anunciou 
-que dai a instantes se ouviria a palavra do Papa Pio XII, diretamente de 
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Roma. Precisamente às 11 e 45 os sinos de São Pedro se faziam ouvir pelo 
rádio no Parque Farroupilha. Todos se ergueram e fez-se religioso silên
cio. O locutor da Rádio Vaticano anunciou que o Papa já se achava ao 
microfone e ia dirigir sua mensagem ao V Congresso Eucarlstico Nacional 
de Porto Alegre. Pio XII falou em português, pausadamente, pelo espaço 
de 15 minutos. A mensagem foi perfeitamente audfvel, e ao terminá-la, 
S. Santidade deu a bênção apostólica, recebida de joelhos por todos os 
presentes, que a seguir se ergueram numa vibrante aclamação ao Vigário 
de Cristo. As 14 e 30 iniciou-se a concentração do povo para a procissão 
eucarfstica triunfal de encerramento. Pouco depois das 16 horas o cardeal 
legado ajoelhava-se, em frente à tradicional igreja de Nossa Senhora das 
Dores, dirigida pelos PP. do Coração de Maria, no riqufssimo carro triun
fal, oferta das crianças de Porto Alegre, em que o Santfssimo Sacramento 
foi conduzido pelas ruas da capital, na riquíssima custódia, construida em 
São Paulo e doada pelo povo gaúcho. Incalculável multidão comprimia-se 
ao longo do trajeto do cortejo, numa extensão de mais de três quilôme
tros, através das ruas todas engalanadas, que vão da igreja das Dores 
ao Parque Farroupilha. Uma rede de centenas de altos-falantes unia a 
incontável massa popular. Abrindo a marcha vinha a banda de clarins 
do antigo Regimento de Cavalaria do Rio Pardo, com seus uniformes 
coloniais. Seguiam-se quatro contingentes, de cem homens cada, da Ma
rinha, Exército, Aeronáutica e Brigada Militar, representando as forças ar
madas. Vinham depois, em filas compactas, os colégios católicos e as asso
ciações marianas masculinas e femininas. Após, grupos numerosos da Ju
ventude Católica, senhoras e homens da Ação Católica. Vinham ainda ou
tras associações pias e peregrinos, seguindo-se mais de duas mil Irmãs 
religiosas, numa profusão de hábitos; os seminaristas da arquidiocese 
gaúcha, mais de duzentos Irmãos Maristas da Província do Sul do Brasil 
e o clero secular e regular, compreendendo cerca de 1.200 sacerdotes. 
Precedendo o carro triunfal estavam os sessenta arcebispos e bispos, que 
desfilaram um a um em ordem hierárquica, acompanhados cada um por 
dois sacerdotes. Seguiam-se os cardeais Mota, de São Paulo, e Caggiano, 
de Rosário, da Argentina, revestidos de capa magna e acompanhados das 
respectivas cortes. Finalmente, o carro triunfal com o Santíssimo Sacra
mento. Uma centena de pajens ricamente trajados abriam a marcha ao 
carro, cuja gua,;da de honra era dada por cadetes da Escola Militar em 
grande uniforme, pelas irmandades tradicionais da cidade, com seus hábi
tos característicos. Fechavam o cortejo as altas autoridades, bandas de 
música militares e o povo. Durante todo o percurso não cessaram os 
aplausos e vivas, enquanto esquadrilhas da F. A. B. e do Aeroclube local 
evoluíam sobre o cortejo. A chegada do carro triunfal ao pé do altar
monumento, depois de atravessar o imenso recinto, completamente toma
do pelo povo, constituiu autêntica apoteose de fé. A multidão, mais de 
duzentas mil pessoas só no recinto reservado ao Congresso, agitava len
ços e véus, enquanto o carro, com a sua imponente guarda de honra, len
tamente se aproximava do altar. Já eram 19 horas quan·do se iniciou o 
"Te Deum" em ação de graças, terminado o qual o cardeal legado deu 
ao povo a solene bênção com o Santíssimo Sacramento. Findas as cerimô
nias litúrgicas, o cardeal Câmara dirigiu-se ao povo para comunicar a 
realização, no ano próximo, na cidade do Salvador, da IV Semana Na
cional de Estudos da Ação Católica e do 1.° Congresso Nacional de Vo
cações Sacerdotais, e a escolha de Belém do Pará para sede do VI Con-
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gresso Eucarlstico Nacional. O Arcebispo Scherer, visivelmente emociona
do, fez . seus agradecimentos ao Sumo Pontífice, cardeais, episcopado, au
toridades e quantos cooperaram para o certame. E numa última e vibran
te aclamação o povo saudou o ato final do V Congresso Eucarístico Na
cional, quando, respectivamente, os cardeais Mota e Caggiano arriaram 
do altar-monumento os pavilhões brasileiro e pontiflcio. 

Cinquentenário de fundação do Seminário Menor dos PP. Redentoristas 
em Aparecida. 

A 3 de Outubro do corrente ano, a Escola Apostólica dos Padres 
Redentoristas, em Aparecida, comemorou os 50 anos de sua abençoada 
existência. Essa data memorável não somente arrancou de muitos cora
ções um hino de louvor e gratidão a Deus, que, em profusão, derramou 
do céu sobre essa tenra planta o orvalho vivificador, como também evo
cou a recordação de um passado, repleto de bênção, de glória e de 
triunfos. Logo que os Missionários Redentoristas, vindos da Baviera (Ale
manha), a convite de D. Lino Deodato Rodrigues de Carvalho, em 1894, 
assumiram a direção do Santuário de Aparecida (hoje, Basílica Nacional), 
sentiram a necessidade de plantar em nossa Terra um ramo da Congre
gação do Santíssimo Redentor, que viesse produzir frutos na seara das vo
cações religiosas e sacerdotais. E' aliás um programa tradicional da Santa 
Madre Igreja apoderar-se das forças vivas de cada país para formá-las 
e arregimentá-las num Clero instruído e virtuoso, santificando desse mo
do o sentimento de sadio e eficiente patriotismo através da esfera, que 
lhe abre o caminho para as conquistas da Religião, em a terra natal. Foi 
por isso que os Padres Redentoristas, quatro anos após a sua chegada, 
conceberam a idéia de fundar uma escola apostólica, em Aparecida, para 
a formação de Missionários. As primeiras dificuldades a vencer não fo
ram poucas. Reinava, naquele tempo, o preconceito de· que o brasileiro 
não se podia amoldar à vida religiosa. Algumas Ordens e Corigregações 
haviam-se impressionado demasiadamente com as primeiras experiências 
e, diante das dificuldades, depositavam toda a sua esperança unicamente 
nos reforços que vinham da Europa. Houve, pois, muita hesitação e um 
longo refletir. Entretanto, a Providência de Deus começou a agir. Surgi
ram dois homens de visão larga e de uma fé impertérrita. Um foi o 
P. Oebardo Wiggermann, fundador e primeiro Superior das Missões Re
dentoristas, em S. Paulo e Goiás. O outro foi o P. Valentim von Riedl, 
companheiro e auxiliar do P. Oebardo e ótimo educador. Aos pés de 
N. S. Aparecida, em torno da qual se desenrolava o campo principal de 
sua atividade, os dois rezavam e ao mesmo tempo contemplavam aquela 
multidão imensa, recordando-se das palavras do divino Mestre: "a messe 
é grande, mas os operários são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, 
que mande operários à sua messe" (Mt 9, 37). Aquela inspiração do céu, 
corroborada com as bênçãos de N. Senhora, transformou-se numa reso
lução decidida. No dia 3 de Outubro de 1898, o P. Valentim reunia em 
um pequeno chalet, contíguo à residência dos Padres, um grupo de cinco 
alunos e o P. Oebardo abençoava, com as cerimônias do ritual, o peque
no Seminário. Estava então lançada a base do Juvenato, como passou a 
ser denominado o pequeno Seminário, destinado à formação de meninos, 
desejosos de abraçar a carreira sacerdotal, nas fileiras dos Missionários 
da Congregação do SS. Redentor. Com o correr do tempo, ia aumentan
do cada vez mais o número de alunos. Aquele · pequeno chalet não era 
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mais suficiente para abrigar o número sempre crescente de meninos 
que pediam para ingressar. Em Abril de 1902, foi necessário adquirir uirt 
prédio, situado no Largo da Basílica, onde se instalou o Seminário com 
o nome de "Colégio Santo Afonso". Os esforços e sacrifícios do· P. Va
lentim e de seus auxiliares foram largamente abençoados por Deus e mi
lagrosamente amparados pela Virgem de Aparecida. Em 1906, cinco alu
nos, após concluir seus estudos ginasiais, ingressaram no Noviciado. Des
ses, quatro emitiram a profissão religiosa, e em Março de 1909 seguiram 
para a Baviera (Alemanha), a fim de lá fazerem o curso superior de fi
losofia e teologia. Daí em diante, periódicamente, saiam outras turmas, 
que, após o Noviciado e profissão religiosa, iam se ajuntar aos seus com
panheiros no Instituto filosófico e teológico da Congregação, na Baviera. 
Entremerttes, o Seminário Santo Afonso, à sombra do manto de N. S. Apa
recida e sob a direção de sábios mestres, crescia e prosperava, à manei
ra de "uma árvore, plantada ao lado das correntes das águas" (SI 1, 3). 
Em 1912, regressaram da Alemanha os quatro primeiros Padres, como 
frutos dessa preciosa árvore. Logo se colocaram ao lado de seus mestres 
e confrades a fim de dedicar e consagrar todo o seu ministério sacerdotal 
à glória de Deus e ao bem das almas, nos diferentes setores da atividade 
apostólica, ora lecionando como professores do Seminário, ora ajudando 
nos trabalhos da Basílica, finalmente pregando Missões pelas diversas 
paróquias, a chamado dos Reverendos Párocos, com as bênçãos e bene
volência do Episcopado Nacional. São bastante conhecidos por toda par
te "os missionários de N. Senhora". Em 1929, o Seminário Santo Afon
so passou a funcionar na "Casa de N. Senhora", gentilmente posta à 
disposição da Congregação pelo saudoso Arcebispo D. Duarte Leopoldo 
e Silva, o qual aconselhou a transferência do Seminário para esse pré
dio, visto achar-se desocupado e sem nenhum destino. Essa concessão 
foi depois sancionada por D. José Gaspar de Afonseca e Silva e última
mente confirmada por S. Emcia. D. Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, 
DD. Cardeal-Arcebispo de S. Paulo, insigne amigo e emérito benfeitor 
do Seminário Santo Afonso, como o foram os outros Prelados de saudo
sa memória. Cumpre notar aqui, de passagem, que grande tem sido sem
pre o interesse, com que o emérito Episcopado e o Clero em geral tem 
acompanhado o crescer e desenvolver do Seminário de Aparecida. Pois é 
dessa abençoada sementeira que surgem os missionários, destinados a 
trabalhar mais tarde no Santuário Nacional de N. Senhora Aparecida e 
a pregar as Missões populares, que tanto bem proporcionam às almas. 
Nesses 50 anos de existência, passaram pelo Seminário Santo Afonso mais 
de mil alunos, dos quais 79 conseguiram subir as cumiadas_ do Sacer
dócio, e 78 fizeram a profissão religiosa e estão cursando os estudos su
periores de filosofia e teologia, no Seminário Maior da Congregação, em 
Tietê. É, portanto, com os sentimentos da mais santa alegria e profunda 
gratidão, que o Seminário celebra o Cinquentenário de sua fundação, e 
de feliz desenvolvimento através desse meio século de existência. O Santo 
Padre o Papa, que sempre tem demonstrado um afeto e carinho espe
cial pela Obra das vocações sacerdotais e religiosas, em nossa Pátria, 
enviou sua bênção apostólica para todos os Congregados da Provlncia 
Redentorista de S. Paulo, para todos os sacerdotes e clérigos, formados 
no Seminário Santo Afonso, para todos os atuais professores e alunos e 
todos os seus parentes. S. Em. o Sr. Cardeal-Arcebispo Metropolitano, não 
podendo comparecer pessoalmente como havia prometido, enviou suas con-
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gratulações e bênçãos. Muito grato foi também o telegrama de felici
tações, enviado por S. Emcia. D. Jaime de Barros Câmara, DD. Cardeal
Arcebispo do Rio, o qual' tem mostrado grande simpatia pelo Seminário 
Santo Afonso. S. Excia. o Sr. Núncio Apostólico, D. Carlos Chiarlo, num 
gesto de bondade e gentileza, fez-se representar nas solenidades come
morativas. O Padre Geral da Congregação enviou uma mensagem es
pecial, em que manifesta toda a sua alegria e ao mesmo tempo o mais 
ardente desejo de que o Seminário Santo Afonso continue a preparar 
muitos outros missionários para a conquista de muitas almas para o Rei
no de Deus. Não é possível registrar aqui o número elevado de telegra
mas e cartas, formulando os parabéns e felicitações, provenientes de mui
tos Senhores Bispos e representantes do Clero se<;ular e regular. Distin
tos amigos, antigos alunos e principalmente vários benfeitores do Semi
nário compareceram às solenidades ou enviaram suas congratulações. Uma 
nota característica de toda esta festividade foi a honrosa presença de 
D. João Muniz, C. SS. R., DD. Bispo da Barra do Rio Grande (Baía), 
antigo aluno do Seminário Santo Afonso, o qual celebrou a Missa Pontifi
cal, na data jubilar, e conferiu a ordenação sacerdotal a quatro Teólogos 
da Congregação. Ao Evangelho pregou o P. Oscar Chagas, C. SS. R., um 
daqueles cinco meninos, que formavam o grupo dos alunos fundadores, 
em 3 de Outubro de 1898. No coro, foi executada a Missa: "Te Deum 
laudamus", verdadeiro primor de arte musical, especialmente composta e 
escrita para o jubileu por um antigo aluno do Seminário, P. lsac Lo
rena, C. SS. R. Que esta comemoração, celebrada aos pés de N. S. Apa
recida, seja não somente um hino de louvor e ação de graças a Deus, mas 
também um presságio seguro de que essa árvore frondosa continuará a 
prosperar e produzir copiosos e promissores frutos para a glória do Altís
simo e salvação das almas. 

Aviso da Câmara Eclesiástica do Rio de Janeiro. 

Desde algum tempo se vem notando a disseminação cada vez mais 
crescente de leituras francamente obscenas. São revistas e jornais que, para 
obter lucros fáceis, não trepidam em explorar os baixos instintos de uns, 
as tendências mórbidas de outros, ou a juvenil inexperiência e curiosida
de de não poucos. E assim é dado às pessoas honestas, entre atônitas e 
indignadas, assistirem a imoralidade entrando, em páginas insinuantes, nos 
lares, nas escolas, nas repartições e destruindo, sobretudo no seio da ju
ventude, até o mais comesinho senso de pudor. Julga, portanto, a Autori
dade Eclesiástica, dever dar, neste assunto que interessa tanto ao Estado 
quanto à Igreja, todo apoio e aprovação às medidas que estão sendo to
madas pelo Exmo. Sr. Ministro da Justiça. Mesmo porque o Governo falta
ria gravemente ao seu dever se permitisse que a moral pública, a juventude 
e a família ficassem desprotegidas diante de tão inescrupuloso e baixo 
comércio. As medidas policiais, porém, embora necessárias, serão insufi
cientes sem uma paralela campanha de formação e educação do povo, o 
qual deve ser instruído e mobilizado a fim de aborrecer e repelir forte
mente semelhantes publicações. E neste particular, cabe aos Revmos. Srs. 
Sacerdotes, com a participação ativa da Ação Católica e das Associações 
Religiosas, um papel de suma relevância e insubstituível. De ordem, pois, do 
Em. Sr. Cardeal Arcebispo, a Câmara Eclesiástica -recomenda aos Revmos. 
Srs. Sacerdotes que, com perseverança e insistência, alertem os fiéis em 
termos. comedidos, porém francos, contra toda espécie de leituras imorais. 
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Que os pais compreendam que não estarão guardando suficientemente a 
pureza de seus lares se não exercerem ativa vigilância e decidido comba
te contra as más leituras. 

E sobretudo os jovens qu_e são os mais expostos e os mais prejudi
cados, considerem esta repulsa como inadiável dever de consciência e de 
patriotismo, além de grande interesse pessoal para que seus corações se 
não transformem de flores em pântanos. E já que o móvel principal des
tas perversas publicações é seinpre o lucro organizem-se os católicos a fim 
de pelo seu repúdio, em massa, conseguirem pesar na balança dos inte
resses financeiros, mesmo de grandes jornais, porquanto somente assim 
se decidirão eles a abandonar métodos tão deprimentes de propaganda. 
Os Revmos. Srs. Párocos, Reitores de Igrejas e Capelães leiam e expli
quem aos fiéis em todas as missas do próximo domingo este Aviso, e se 
empenhem firmemente em fazer que o mesmo seja aplicado na prática. -
Câmara Eclesiástica, 29 de Setembro de 1948. 

A Abadia "Nullius" do Rio de Janeiro. 
Aos 19 de Maio do corrente ano, o Santo Padre Pio XII publicava a 

Bula "Decessor Noster", em que restituía ao Mosteiro de São Bento desta 
Capital o titulo e os direitos de Abadia "Nullius". A significação deste ato 
só poderia ser devidamente posta em relevo se se empreendesse um estudo 
sobre o desenvolvimento do governo das Abadias no decorrer dos séculos; 
aos Mostei-ros dirigidos por um Abade foram sucessivamente concedidos 
pela Santa Sé, durante a Idade Média, direitos e privilégios que os exi
miam cada vez mais do poder do bispo da diocese em que estavam 
constituídos, e que os subordinavam diretamente ao chefe de toda a cris
tandade, o Papa. Atualmente uma Abadia "Nullius" constitui uma quase
diocese, isto é, um território separado de qualquer diocese, formando ao 
lado das dioceses um corpo autônomo, governado por um Abade, que, 
além de possuir a jurisdição sobre os seus monges que lhe compete por 
autoridade da Regra e das Constituições monásticas, realiza no território 
da Abadia "Nullius" todos os atos que pertencem à jurisdição de um 
bispo, com exceção, é claro, de tudo aquilo que pressupõe o caráter epis
copal (ordenações maiores, bênção dos santos óleos, etc.). Colocado de 
novo em tal situação jurídica, o Mosteiro de S. Bento do Rio de Janeiro 
não somente estreita ainda mais as suas relações com a Sé Romana, mas 
também vê crescer a sua responsabilidade e a sua missão no seio da San
ta Igreja e na fomentação da vida cristã em nossa pátria. E' certamente 
uma distinção altamente honrosa a que o Mosteiro de S. Bento acaba de 
receber da Santa Sé, pois em todo o mundo existem apenas cerca de 
20 Abadias "Nullius". O favor da Santa Sé quer ser a expressão do re
conhecimento público do Santo Padre pelos trabalhos de 40 anos e pelos 
sacrifícios sem número sustentados pelos Beneditinos do Brasil em prol 
das missões entre os índios no atual Território Nacional do Rio Branco. 
E' justo notar que o testemunho de gratidão pontifícia chega num momento 
em que o Mosteiro do Rio Juta para defender o resto do- seu secular 
patrimônio material, abalado, e em boa parte consumido em despesas para 
abrir estradas e construir no Território do Rio Branco, a fim de levar aos 
índios um pouco de cultura e conforto material e espiritual. A execução 
da Bula Pontifícia, confiada ao Exmo. Sr. Núncio Apostólico, realizou-se 
na Igreja do Mosteiro de S. Bento, domingo, dia 3 de Outubro. 
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Novos Bispos Brasileiros. 
Anunciou o "Osservatore Romano", que S. S. Pio XII fez expedir de

cretos, provendo as dioceses de Montes Claros, Minas Gerais e de Bonfim, 
na Baia, com a designação para os mencionados cargos dos monsenhores 
Antônio de Almeida Moraes Júnior e José Alves de Sá Trindade. A dio
cese de Montes Claros, em Minas Gerais, foi fundada pela bula "Pê>stulat 
sane", de 10 de Dezembro de 1910, do inesquecível Pio X. Meses depois, 
uma nova Bula "Commissum humilitati nostrae", de 7 de Março de 1911, 
nomeava D. João Antônio Pimenta, primeiro bispo de Montes Claros. 
Em 7 de Outubro seguinte, com a posse daquele saudoso prelado, insta
lava-se, solenemente, a referida diocese. Com a morte de D. João Antô
nio Pimenta, ocorrida em 20 de Julho de 1943, sucedeu-lhe o bispo-titular 
de Teveste e então auxiliar de Montes Claros, D. Aristides de Araújo 
Porto, que faleceu em 7 de Abril de 1947. Desde então, estava à frente 
da diocese, o vigário capitular monsenhor Osmar de Novaes Lima. Agora, 
está publicada a nomeação do monsenhor Antônio de Almeida Moraes 
Júnior, para 3.0 bispo de Montes Claros. O futuro mitrato mineiro, oriundo 
de família paulista, nasceu em 1904 e ordenou-se em 1927. E' um espírito 
culto e operoso. Exerce, no momento, o cargo de vigário da paróquia de 
Santo Antônio, em Guaratinguetá. - A diocese de Bonfim, na Baía, foi 
erigida pela Bula "Ad aptius Christi fidelium regimen", de 6 de Abril 
de 1933, do papa Pio XI. O seu primeiro bispo D. Hugo Bressane de 
Araújo, atual diocesano de Guaxupé, tomou posse e instalou a diocese, 
em 3 de Maio de 1936. O seu sucessor, o franciscano D. Frei Henrique 
Golland Trindade, recentemente transferido para Botucatu, dirigiu aquela 
diocese, de 15 de Agosto de 1941, até igual data, no cor-rente ano. Com 
a nomeação do monsenhor José Alves de Sá Trindade, atual secretário 
do Sr. Arcebispo de Mariana, para 3.º bispo de Bonfim, ficou de parabéns 
a diocese. Auxiliar do venerando D. Helvécio Gomes de Oliveira, D. José 
Trindade é descendente de família de escritores e historiadores de Minas 
Gerais, onde nasceu em 1912. Ordenou-se S. Excia. Revma. em 1937, tendo 
desenvolvido admirável obra social na veneranda diocese de D. Frei Ma
nuel da Cruz. 

DO ESTRANGEIRO. 

O Sumo Pontífice Proclama a Heroicidade das Virtudes do Ven. Bartolomeu 
Canale. 

Na Biblioteca privada de S. Santidade realizou-se na manhã de 26 
de Julho uma importante cerimônia, da qual participaram S. Em. o· Car
deal Clemente Micara, Bispo Suburbicário de Velletri, Prefeito da Sagrada 
Congregação dos Ritos; S. Em. o Cardeal Alexandre Verde, introdutor da 
Causa; S. Excia. Mons. Alfredo Carinci, Arcebispo titular de Selêucia, 
Secretário da Sagrada Congregação dos Ritos; e Mons. Salvador Natucci, 
Promotor Geral da Fé. Por benevolente concessão de S. Santidade, tomou 
parte também na cerimônia o Postulador· da Causa, Revmo. P. Fausto M. 
Codato, Barnabita. Durante a cerimônia, S. Santidade ordenou a leitura e 
promulgação do Decreto da S. Congregação dos Ritos, que proclama a 
heroicidade das virtudes do Venerável Servo de Deus, Bartolomeu Canale, 
Sacerdote Professo da Congregação dos Clérigos Regulares de S. Paulo 
(Barnabitas). O Decreto, que se inicia com a citação de uma elogiosa 
referência do Doutor Suavíssimo, S. Francisco de Sales, ao zelo e à pie-
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dade dos Clérigos Regulares de S. Paulo, denominados Barnabitas con
firma que o salutar exemplo do seu Fundador, S. Antônio Maria Za~caria 
·ainda hoje perdura na sua Congregação, notável pela santidade de vid; 
e pela eficiência de sua ação educativa da juventude. Relembra que já 
S. Alexandre Sauli, jóia entre os Bispos, e o Beato Francisco Xavier 
Bianchi, apóstolo dos napolitanos, foram elevados às honras dos altares 
e que, dentre tantos candidatos às mesmas honras, avulta o mérito do Ve
nerável Bartolomeu Canale. Nascido em Milão, no ano de 1605, filho de 
Marcos e Cornélia Carcano, recebeu na pia batismal o nome de Antônio. 
Tendo desde a infância apresentado as melhores demonstrações de pie
-dade, foi matriculado no Colégio de S. Maria de Brera, dirigido pelos 
PP. Jesuítas, persolvendo aí os estudos humanísticos e de filosofia ele
mentar. No ano de 1626 ingressou na Congregação Barnabita e, ao ini
·ciar aos 24 de Agosto· o seu tirocínio, recebeu o nome de Bartolomeu. 
No ano imediato proferiu seus votos solenes e aos 20 de Setembro de 
1631 foi ordenado Sacerdote, tendo sido a seguir designado para os car
gos de ecônomo e confessor no Colégio de S. Maria de Carrobilo, em Mo
digliana. Foi depois, sucessivamente, por um quinquênio, professor dos 
alunos do noviciado do Colégio de Montit Beccaria e seu Superior; por um 
triênio, confessor dos seus confrades e das Irmãs Angélicas, criadas tam
bém em Milão por S. Antônio Maria, ocupando ainda com a máxima. efi
ciência outros cargos na Congregação. Durante mais de cinquenta anos 
foi um exemplo de vida religiosa, amando acima de tudo a solitude e 
aborrecendo as relações mundanas. Piedoso, humilde, dado à prática do 
silêncio, impunha ao corpo rudes disciplinas; contemplativo, unia as pro
fundas meditações ao estudo da divina doutrina, deixando-nos diversos 
.livros ascéticos, dos quais ao menos devem ser lembrados: Diario spiri
tuale e La verità scoperta ai Cristiano. Insigne foi também nele a devoção 
à SS. Eucaristia, à Beata Virgem e a outros habitantes celestes, insigne 
a fé, sem limites a esperança e a caridade tanto a Deus como ao próximo. 
Nem lhe faltaram carismas sobrenaturais, dons proféticos e o de perscru
tar os corações. Atacado de febre aguda, tendo sido confortado com os 
auxílios da Igreja e prenunciado a hora de sua morte, adormeceu plàcida
mente em Cristo no dia 27 de Janeiro de 1681. Crescendo continuamente 
.a fama de sua santidade, no ano seguinte foi instaurado o processo infor
mativo, que foi encaminhado a Roma pela Diocese de Milão. Mas a Causa 
·esteve parada até 1886, quando foi entregue novamente à autoridade or
dinária, para seu prosseguimento. O inquérito teve favorável despacho 
em 1891 e, dois anos depois, em 1893, foi enfim introduzida a Causa. Nos 
anos de 1913-15, por Apostólica Autoridade, foi instaurado o processo 
acerca das suas virtudes, cujo caráter jurídico foi reconhecido em 1921. 
No dia 16 de Fevereiro de 1937, perante o Em. Sr. Cardeal Alexandre 
Verde, Introdutor e Relator da Causa, foi celebrada uma Congregação 
'Ante-preparatória, tendo se celebrado a Preparatória a 30 de Abril de 1940. 
Depois dessas históricas Sessões, a Causa foi concluída, tendo-se cuida
dosamente analisado e criticado inúmeros documentos comprobatórios e 
removido todas as dificuldades possíveis. 

A 14 de Janeiro do ano passado realizou-se nova Preparatória em 
•presença do Em. Sr. Cardeal; e a 8 do mês findo, uma Geral, em presença 
-00 SS. Padre Pio XII, na qual o Emo. Cardeal Relator apresentou à dis
ieussão a dúvida "Arz corzstet de virtutibus theologalibus Fide, Spe, Carita
le cum in Deum, tum irz proximum, nec rzon de cardinalibus Prudentia, lusti-
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fia, Temperantia, Fortitudine earumque ad11exis in gradu heroico in casu 
et ad aff ectum, de quo agitur. Os Emos. Srs. Cardeais, Prelados Oficiais 
e Padres Consultores emitiram os seus votos e o Beatíssimo Santo Padre 
determinou se multiplicassem as preces para que Deus Lhe concedesse 
maiores luzes. Finalmente, na festa de S. Ana, Mãe da S. Virgem Maria, 
o Em. Cardeal Alexandre Verde, Relator da Causa e Prefeito da S. C. R.,. 
após a celebração do Santo Sacrifício da Missa pelo Revmo. Mons. Salva
dor Natucci, Promotor Geral da Fé, declarou: "Constare de virtutibus theo
logalibu.ç Fide, Spe, Caritate cum i11 Deum, tum in proximum, nec 110n de 
cardinalibus Prude11tia, lustitia, Temperantia, Fortitudine earumqrze adne
xis Venerabilis Bartholomaei Canale i11 gradll heroico in casu et ad affectum 
de quo agitur". Procedida a leitura do Decreto, o Santo Padre manifestou 
às personalidades presentes o seu especial contentamento pelo importante 
ato da Sagrada Congregação dos Ritos acerca da desejada glorificação 
do Servo de Deus, e a todos concedeu a Sua Bênção. - (Osservatore Ro
mano, 26/27-7-48). 

Carta de Monsenhor Montini à Semana Social Francesa. 

Iniciou-se, em fins de Julho, em Lyon, a 34.• Semana Social dos Ca
tólicos da França. O Augusto Pontlfice fez dirigir à importante reunião de 
estudos o Seu paternal augúrio e Suas salutares diretivas, pela seguin-te 
Carta, firmada por S. Excia. Revma. Mons. João Batista Montini, substi
tuto da Secretaria de Estado de S. Santidade, e dirigida ao Presidente 
das Semanas Sociais de França, Prof. Com. Carlos Flory: "Senhor Pre
sidente. - Foi com um interesse todo particular que o Santo Padre tomou 
conhecimento do programa da próxima sessão das Semanas Sociais de 
França: "Povos de além-mar e civilização ocidental". O venerado Cardeal 
S""ecretário de Estado de Pio XI, numa mensagem à Semana Social de Mar
selha, em 1930, sobre "O problema social nas Colônias", e numa outra 
à Semana Social de Versailles, em 1936, sobre "Os conflitos de civiliza
ções", já havia salientado a importância de um assunto que as pertur
bações destes últimos anos tornaram ainda mais atual e mais candente. 
Era, portanto, oportuno que se enfrentasse o problema tal como se apre
senta ele atualmente, com seus novos aspectos e suas novas exigências. 
Quem não percebe, com efeito, que o cataclisma sem precedentes, do qual 
apenas acabamos de sair, não somente trouxe prejuízos à nossa civilização,. 
mas causou também, entre os povos de além-mar, mesmo os mais distan
tes, uma perturbação, uma fermentação, cujas consequências são incal
culáveis? Muitos despertaram para uma vida de independência. Sua par
ticipação no conflito mundial lhes fez tomar consciência de suas próprias 
virtualidades. Mas essa sede de emancipação, não raro acompanhada de 
violências, não anda separada de perigo, se ao mesmo tempo se considera 
o estado de fraqueza em que se encontram hoje as potências ocidentais, 
às quais sua situação e sua vocação de mensageiras do Evangelho haviam 
conferido o encargo de irmãs mais velhas em relação aos continentes 
"ainda assentados nas trevas e na sombra da morte". Quem não receará 
que este estado de coisas precipite um desequilíbrio em que o mundo 
inteiro poderá vir a sofrer por muito tempo? Ninguém, certamente, negará 
que se devam processar evoluções necessárias. Mas como será preciso 
desejar que elas se operem em ordem, com justiça, numa compreensão mú
tua, em uma palavra, na caridade! Jamais, indiscutivelmente, se cogitou 
de uniformidade e de nivelamento entre diversas civilizações, como opor-
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tunamente o salientou a Carta da Santa Sé à 28.• Semana Social de Ver
sailles: "A história - lia-se nela - prova a que ponto a Igreja se tem 
mostrado respeitosa para com seus caracteres distintivos, com seus tra
ços particulares e legítimos". As novas condições em que terá de se exer
cer a influência ocidental sobre os povos de além-mar obrigarão talvez 
os poderes ·responsáveis a considerar em mais elevado grau suas parti
cularidades étnicas, a ter em conta, mais do que o fazia uma colonização 
muitas vezes de inspiração interesseira e material, as aspirações indígenas 
a justos progressos sociais, alhures apregoados para a dignidade da pes
soa humana. Não deplorava já, por acaso, a Carta à Semana Social de 
Marselha, precisamente sobre a colonização, "os abusos de toda espécie, 
a exploração do trabalho humano e a desordem dos costumes", que, em 
muitos casos, não conseguiam senão deprimir o moral das populações, que 
se deveria, ao contrário, sustentar e desenvolver dentro de um desinte
resse todo evangélico? O exemplo dos métodos missionários católicos não 
será, neste caso, dos mais convincentes? E que ensinamento não se ti
rará, mesmo sobre o plano temporal, dessa supra-nacionalidade da Igreja, 
que em termos tão nobres enalteceu o Pontffice gloriosamente reinante, 
por ocasião do grande Consistório de 1945, e na qual até as pátrias ter
restres se poderiam vantajosamente inspirar! A Semana Social de Lyon, 
provocando essas confrontações, solicitando um exame de consciência leal 
e completo, por meio do qual as responsabilidades serão melhor estabe
lecidas, ao mesmo tempo que as obrigações presentes melhor determina
das, não deixará de realizar, à luz dos ensinamentos pontiflcios e sob a 
égide do venerando Primaz da Gália, um frutuoso e salutar trabalho, do 
qual os nossos países do Ocidente, os povos de além-mar e a própria 
Igreja não terão senão que se felicitar. Porque esta velha Europa, centro 
e berço da catolicidade, não deixou ainda de exercer, pode-se legitima
mente esperar, um papel primordial na elevação de um mundo fraternal
men~e renovado pelas normas imprescritíveis do Evangelho. Mas dever
se-á então aproveitar a lição dos acontecimentos, para se recorrer resolu
tamente às salvadoras virtudes do cristianismo, únicas capazes de conse
guir um triunfo durável sobre as doutrinas materialistas, cuja ameaça 
pesa tão opressivamente hoje sobre o mundo. São estes os votos bem pa
ternais e ferventes que S. Santidade vos dirige, pelo sucesso da Semana 
Social de Lyon, e, a fim de lhe conferir toda a sua eficácia sobrenatural, 
Ele se compraz de vos enviar, Sr. Presidente, assim como a vossos zelosos 
cooperadores e amigos, como penhor das luzes e confortos celestes, a Sua 
Bênção Apostólica". - (Osservatore Romano, 24-7-948). 

O 729 Congresso dos Católicos Alemães de Malnz. 
Celebrou-se em Mainz, de 1.º a 5 de Setembro último, o 72.º "Katho

likentag", ou Congresso dos Católicos, que este ano alcançou nova signi
ficação e repercussão, por haver seguido de pouco as esplêndidas festas de 
Colônia e ainda mais por coincidir com o centenário desses congressos, 
iniciados exatamente em 1848, e por ser o primeiro que se realiza após 
uma interrupção de quinze anos. Na última sessão, no domingo 5 de Se
tembro, ouviram os congressistas, pelo rádio, a palavra que lhes dirigiu 
o Santo Padre. Relembrando as oito vezes que, como Núncio Apostólico, 
Ele mesmo havia tomado parte ativa nos "Katholikentag" e particular
mente naquela de há dois decênios, exatamente em Mainz, para as festas 
da sua Catedral, o S. Padre, ao relevar as "grandíssimas necessidades 
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presentes'', entre um passado de três lustros "que encerra em si o que 
de mais obscuro e espantoso pode apresentar a história tedesca desde as 
mais remotas épocas" e um futuro para o qual se sabe somente que se 
deve "abrir caminho, tanto do lado espiritual como do material, com duro 
e resignado labor",. julgava que devia prevalecer um sentimento de alegria 
por tudo quanto foi realizado .nestes fütimos cem anos, do que traçou 
uma brevíssima e enérgica síntese: lutas e vitórias pela liberdade da Igre
ja e pela igualdade de direitos dos católicos na vida pública, a mais fe
cunda atividade organizadora no campo social, eminentes trabalhos no 
setor cultural e educativo, dura luta pelos milhões de católicos da diáspora 
e trabalho audaz pelas missões, nas quais, não obstante haver-se desdo
brado a diáspora, é para os fiéis tedescos "uma questão de honra manter, 
para todo o sempre, uma posição considerável"; enfim, o superamento 
dos assaltos perigosos e de longa duração, que por duas vezes foram 
dirigidos contra estes "por um poder estatal preponderante e inimigo da 
Igreja". Mas urgem agora novas tarefas e para estas o Santo Padre 
passou a traçar as normas. Exatamente há cem anos partiu daquela terra 
o brado de "subversão violenta de toda ordem social até então em vigor". 
Completamente, isto "não se realizará mais, ao menos no que diz respeito 
a este mundo"; é verdade, por outro lado, que grandes mudanças se estão 
operando na vida alemã, e por isto os seus dirigentes não devem perma
necer unilateralmente atreitos ao passado. "Se os sinais dos tempos não 
iludem", os católicos tedescos serão chamados a contribuir - e "em deter
minadas -regiões se poderá até chegar a uma luta sem tréguas" - para a 
defesa dos direitos da Igreja e dos pais na educação. Insistente é em 
muitos alemães, católicos e não-católicos, o anelo por uma unidade na 
Fé, desejo que ninguém mais que o Vigário de Cristo pode sentir tão 
vivamente, porquanto "a Igreja rodeia os dissidentes na Fé do mais sin
cero amor e de fervorosas orações para alcançar o seu retorno a ela, sua 
Mãe, da qual sabe Deus quantos estão sem culpa própria distanciados. Se 
a Igreja permanece inflexível ante tudo quanto possa ter apenas a apa
rência de um compromisso, de uma acomodação da Fé católica com outras 
confissões ou da sua mistura e confusão com estas, é porque sabe que 
sempre foi e sempre será o único rochedo infalível e seguro de toda a 
verdade e da plenitude das graças vindas de Cristo, e que esse rochedo, 
segundo a explícita vontade do seu Fundador, é ela e simplesmente ela". 
Para resolver os problemas que a conturbada situação presente apresenta 
ao ministério pastoral, é indispensável, em proporção ainda maior que n.o 
passado, a colaboração dos leigos. Para isto, como no passado, poderão 
os hodiernos lutadores inspirar-se no espírito com que combateram os seus 
predecessores e souberam vencer nestes cem anos, como um GuHherme 
Emanuel von Ketteler. Confiantes em Deus e no Santo Padre, por eles 
considerado "pai dos pobres, consolador dos humilhados", protegidos pela 
S. Virgem, "cujos numerosos santuários no solo alemão são uma prova 
do autêntico espírito de Fé" desse povo, e pela "gloriosa fileira de San
tos" que a sua "pátria deu à Igreja e que a Igreja deu à sua pátria", 
os católicos alemães se esforçam por solucionar problemas que frequen
temente ·poderão parecer insol(1veis e encontram força "para não se tor
narem pusilânimes, numa época que, conquanto extremamente difícil, é tam
bém uma grande época". - (La Civiltà Ca_ttolica, 18-9-48, págs. 649-6~)-
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Importante Descoberta de Antigos Manuscritos Bíblicos. 

Há alguns meses, começou-se a falar, em jornais e revistas, de uma 
descoberta de antigos manuscritos bíblicos, mas de uma forma tão vaga 
que impossibilitava fazer-se uma idéia_ concreta da importância e da na
tureza desses manuscritos. Agora, W. F. Albright, professor da John 
Hopkins University, em Baltimore (Estados Unidos) e primeiro Vice-Pre
sidente das "American Schools of Oriental Research", dá mais pormeno
rizadas notícias sobre a descoberta, no Boletim da referida Associação 
(Basor), n.º 110, Abril de 1948, págs. 2 e segs. Damos aqui um breve re
sumo das .comunicações do ilustre cientista. Trata-se de manuscritos des
cobertos durante o último inverno por beduínos, em uma caverna vizi
nha à costa setentrional do Mar-Morto. Os manuscritos, envolvidos em 
linho, estavam encerrados em vasos de terra-cota recobertos de pez para 
proteger-lhes o conteúdo contra a ação dos elementos. Alguns estão em 
ótimo estado de conservação, enquanto ao menos um está bastante da
nificado. Quatro rolos, dos quais um em pergaminho, três em pele, foram 
adquiridos pelo Metropolita do Mosteiro, siro-ortodoxo de S. Marcos de 
Jerusalém; informa-se que agora estão a salvo, fora da Palestina, depois 
que três deles foram fotografados inteiramente pelo doutor John C. Trever, 
hábil fotógrafo. Outros rolos foram comprados pela Universidade Hebrai
ca de Jerusalém. O número de rolos parece ser de oito ao menos, mas 
talvez de mais alguns. O rolo mais importante, de propriedade do Mos
teiro Siríaco, é o de Isaías, contendo o texto completo do Profeta. O prof. 
Albright, que pôde examinar duas fotografias, afirma que materialmente 
a escrita é mais antiga que a do pápiro Nash, que ele atribui ao primeiro 
século antes de Cristo, e supõe que o manuscrito de Isaías seja do início 
da era Macabéia (cerca de 150 a. Cr.), portanto um milênio mais antigo 
que os mais antigos códigos dos Profetas, até agora conhecidos, isto é, 
do código de Cairo dos Profetas, do ano de 895 e do código de Petersbur
go, do ano 916. Nos outros rolos estud.ados na American Schools of 
Oriental Research de Jerusalém, por Burrows, Trever e Brownice, encontra
se uma parte de um comentário do profeta Habacuc e um "estranho ma
nual de ritos e disciplina" de alguma seita judaica até agora ainda não 
identificada. Entre os textos examinados, pelo prof. Sukenik, da Universi
dade Hebraica de Jerusalém, distingue-se um outro texto de Isaías, um 
livro de hinos semelhantes aos Salmos, a narração histórica de uma 
guerra ainda não determinada e o original hebraico de alguns livros apó
crifos (i. é, deuterocanõnicos) até agora conhecidos apenas em versões 
gregas. Sukenik afirma que nenhum desses manuscritos é posterior à que
da de Jerusalém, em 70 depois de Cristo. Basta a simples enumeração des
ses manuscritos para se convencer de que se trata de uma descoberta 
de extraordinária importância, quiçá a mais importante que se haja feito 
no campo bíblico, nos tempos modernos. Se o manuscrito de Isaías é real
mente do início ~a era macabéia, trata-se de um texto que é anterior ou 
ao menos contemporâneo da tradução dos Setenta do mesmo livro, da qual 
até agora só se podia fazer uma dedução em confronto com o texto he
braico daquela época, mas sem a possibilidade de uma contraprova. Os 
demais manuscritos prometem novas e importantes contribuições à histó
ria religiosa, literária e civil dos últimos tempos do povo judaico, antes 
da vinda do Messias, e ao conhecimento do ambiente no qual o Senhor 
realizou a sua obra. - A. Bea. (Osservatore Romano, 25-7-48). 
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Descobertas Arqueológicas na 'rebalda Cristã. 
A benemérita "Sociedade de Arqueologia Copta", fundada em 1934 

e dirigida pelo sr. Butros Mirri Pachà, católico de rito copta e verda
deiro Mecenas, devem-se as escavações arqueológicas na Tebàida, que vêm 
dando importantes resultados. Agora, graças ao seu- interesse e ao eleva
-do zelo do sr. Bachatli, secretário da Sociedade, foi desenterrado das 
.areias que há um milênio e pouco o cobriam um convento copta do IV 
.século. A localidade escolhida para as escavações - indicada por mero 
.acaso por um beduíno do deserto - está a 18 quilômetros a oeste de 
Lucsor, a fantástica cidade dos Faraós. Devemos antes do mais lembrar 
que é a primeira vez que arqueólogos coptas (cristãos) do Egito empreen
dem sobre o solo desse país - sem qualquer auxilio europeu ou ameri
-cano - semelhantes escavações de alta importância. E lembramos tam
bém que a arqueologia coptológica apresenta nomes de bravos estudio
sos, entre os quais diversos Sacerdotes católicos e diversos italianos. As 
recentes escavações desenterraram o célebre convento de Apa Phoebam
mon, situado num profundo vale rodeado de uma cercadura de "montes" 
de cerca de 25 metros de altura (para o homem do deserto uma elevação 
de terreno, por mínima que seja, é um monte). Os arqueólogos viveram 
-durante cinco meses, em pleno deserto, sob nove tendas. Em torno, tudo é 
morte. Para conseguir a água necessária, serve-se a expedição arqueoló
gica de caravanas de camelos, que vão a sete quilômetros buscá-la num 
poço. Estão em pleno ambiente bíblico. Poucos, mas hábeis, são os mem
bros da expedição: o diretor Bachatli, sua esposa, hábil desenhista; o epi
grafista prof. Yassa Abdel Messiah, o arquiteto Anis Abdou, o fotógrafo 
.Selim Yussef e Samy Yussef, também desenhista. Dias caliginosos e noi
tes frescas, o contraste do deserto; ventos impetuosos como o ghibli que 
cega e uiva como os lobos: eis as únicas distrações que acompanham as 
doces nênias orientais dos escavadores e carregadores de terra. E quais 
os resultados positivos? Todos estão interessados nessa campanha que 
trouxe à luz um dos primitivos cenóbios da cristandade, que revela em 
·seus particulares, até agora desconhecidos, a vida dos antigos cenobitas, 
resolvendo problemas de arte até agora insolúveis: relações com a arte 
egípcio-pagã e relações com o mundo bizantino e com o do Oriente e 
Ocidente. A primeira descoberta foi um grafito sobre a parede rochosa 
nua, a cerca de 15 metros do solo; a inscrição, em caracteres copto-sahfdi
cos, é talvez a mais antiga e recorda "o pequeno, miserável e humilde 
Apa Abraão, ecônomo do mosteiro". E logo a seguir surgiram das areias 
as partes secundárias do convento: o pátio, as coelheiras, os silos, a pa
·daria e o forno; depois o refeitório, a cozinha, as celas dos eremitas 
(como diz a velha regra, com algumas de dois ou três leitos de tijolos), 
todas recobertas de afrescos. Um longo e largo corredor liga o cenóbio 
propriamente dito à igreja, na qual são ainda visíveis o batistério e restos 
do altar-mor, orientado para leste. Importantes são as pinturas (pouquís
simas em verdade) aí encontradas: a figura de um Apóstolo, o nome de 
S. Mateus e ainda outras que aproximam essa incipiente arte cristã da 
Tebaida da egípcia do mundo faraônico: arte às vezes "disforme", que faz 
pensar nos desenhos picassianos. Estamos em pleno alegorismo segundo 
os cânones já formulados pela escola panteniano-alexandrina (o famoso 
Didaskaleion); mas arte para nós importante, porque está em íntimas 
relações com as catacumbas romanas. Agora esperamos que o importan
f~ material epigráfico, e outros ainda, seja metodicamente estudado pelos 
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esforçados arqueólogos e trazido a nova luz, sobre os variados proble
mas do primitivo cristianismo no Egito e da vida monástica em particu
lar. - Giovanni Onolfo (Osservatore Romano, 15-8-48). 

O Sexto Centenário da Basillca do Alveme. 

O ano de 1948, rico de acontecimentos e de recordações na história 
do mundo e da Itália em particular, assinala também para o Alverne uma 
data memorável: faz seiscentos anos que se lançavam os fundamentos da 
Igreja Maior. Para o Monte Sagrado é esta certamente a data mais im
portante depois da do VII Centenário da Estigmatização ( 1924). Ta ria to, 
conde de Pietramala e de Chiusi, e sua esposa, a condessa Joana de S. 
Fiara, como ainda hoje se pode ler, em caracteres góticos, num mármore 
da fachada e como o atestam os brasões nas pilastras da terceira arcada, 
foram os generosos benfeitores da nova construção. Além disto, o referido 
conde havia deixado em testamento 1.500 ducados florentinos em ouro, 
para a sua conclusão. Os herdeiros, porém, muito venais, não deram cum
primento ao piedoso legado. Os trabalhos permaneceram interrompidos du
rante mais de cem anos e só recebeu a cobertura em 1459 e foi definitiva
mente terminada em 1509, com esmolas recolhidas por bons Religiosos e 
com o auxilio da Arte della Lana, que aí colocou o seu brasão em már
more, aos lados da fachada. Aos 22 de Abril de 1568 foi solenemente 
consagrada pelo Bispo franciscano Mons. Francisco Salazar. O S. Padre 
Bento XV, em 2 de Agosto de 1921, depois de ardente súplica de Frei 
Mariano Libri, Guardião do Alverne, enobreceu-a com a dignidade de Ba
sílica Menor. A igreja tem a forma de uma cruz latina, com o braço di
reito um pouco mais curto. Ao primitivo desenho, em estilo gótico-italiano, 
apenas se obedeceu na construção do arco-cruzeiro sob o presbitério. As 
três outras arcadas, talvez pela falta de meios ou de um arrojado arqui
teto, ficaram triviais e chatas. O saudoso e benemérito P. David Baldas
sari de Bibbienza fez, em 1913-14, um belíssimo desenho em dois estilos, 
renascença e gótico, para reduzi-lo finalmente a uma forma artística como 
conviria a tão . insigne Santuário, mas as dificuldades sempre crescentes 
destruíram quase toda esperança. A humildade arquitetônica da Basllica é 
bem compensada pela riqueza da arte (contém 8 telas de Robbia), pela 
fé dos peregrinos e pela magnificência da Liturgia que os bons Filhos do 
Poverello aí celebram há séculos em cada estação do ano, com diligência 
e devoção, especialmente neste ano centenário, cujas festas, iniciadas a 
29 de Junho, terminaram a 17 de Setembro com a festa dos Estigmas. -
(Osservatore Romano, 23-7-48). 

A Comissão Pontifícia de Assistência aos Meninos das Classes Pobres; 
Difamações Comunistas. 

Monsenhor Baldelli, Presidente da Comissão Pontifícia de Assistência 
aos Meninos das Classes Pobres, acaba de dar uma demonstração solida
mente documentada da solicitude verdadeiramente paternal do Sumo Pon
tífice pelas crianças das classes mais necessitadas, numa entrevista con
cedida à imprensa, a 10 de Julho, acerca da obra metódica e racional 
desenvolvida para aliviar as tristes consequências da guerra, e não so
mente pela instituição de "colônias". O ciclo assistencial, da PCA (Pontifi
zia Commissione di Assistenza) desenvolve-se, de fato, em dois tempos: 
um vai de 1.º de Outubro ao último dia de Junho, meses durante os quais ,. 
64 
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a criança encontra assistência moral e conforto alimentar em reunioes co
tidianas ou festivas; o outro de l.º de Julho ao fim de Setembro, com 
as "colônias". Estas foram iniciadas em 1946, em número de 995, com 
256.135 crianças e um movimento financeiro de 230 milhões e 922.900 liras. 
Em 1947, as colônias, entre diurnas e temporárias, ascenderam a 2.879, 
com 847.686 crianças e um movimento financeiro de 5 bilhões, 498 milhões 
e 800.500 liras; no corrente ano, as colônias são em número de 4.355, 
com 1.060.750 crianças a assistir, na maior parte provenientes de famí
lias necessitadas, dando-se preferência aos filhos dos desempregados. So
mente em Roma, as colônias temporárias ou diurnas ascendem a 148, 
com 50.000 crianças, das quais altíssima percentagem provém das aldeias 
de sua periferia. Dessas, somente para 1.217 é recebida uma contribuição, 
não das famílias, mas dos empregadores que ocupam os seus pais; as ou
tras 48.783 são recebidas gratuitamente. A organização é escrupulosamen
te cuidada. As crianças são submetidas a uma visita preventiva, com exame 
radiológico e uma radiografia de cada um, recolhendo-se assim todos os 
elementos que sirvam para fornecer dados estatísticos. Uma visita pre
ventiva faz-se igualmente ao pessoal dirigente e assistente, assim como 
são também examinados preventivamente os locais designados para uso 
da colônia. Cada colônia tem o seu médico, que, além do tratamento das 
crianças, vigia o funcionamento higiênico da colônia; e cada criança tem 
a sua caderneta clínica, que pode servir como indicação para o próximo 
ano. - (Civiltà Cattolica, 1948, vol. Ili, p. 311 ). 

Um Ex-Diplomata Russo Ordenado Sacerdote aos 67 Anos de Idade. 

No dia 27 de Junho passado, na igreja anexa ao Pontifício Colégio 
Russicum em Roma, foi ordenado Sacerdote o professor Nicola Bock, nas
cido em S. Petersburgo em 1881 e batizado na Igreja Russa, o qual, de
pois de alcançar os graus acadêmicos e de haver ingressado ainda jovem 
na carreira diplomática, nesta percorreu os vários graus, até tornar-se 
encarregado de negócios da Rússia junto à Santa Sé. Desencadeada a r-e
volução comunista, o prof. Bock demitiu-se do cargo e permaneceu no es
trangeiro, dedicando-se ao ensino de línguas, pois é perfeito conhecedor, 
além de sua língua materna, o russo, do inglês, francês, alemão e japonês. 
Em 1925, enquanto permanecia em Paris, converteu-se à Igreja Católica, 
e pouco depois contraiu matrimônio com a senhora Lúcia Tairoff, fale
cida em Outubro de 1945. Sentindo-se chamado ao Sacerdócio, endereçou 
uma sí1plica ao Santo Padre felizmente reinante, rogando-lhe quisesse 
aceitar essa vocação tardia, ajudando-o a realizá-la. S. Santidade Pio XII, 
que já conhecia o prof. Bock, dignou-se acolher sua súplica, decidindo 
que ele fosse acolhido no Pontifício Colégio Russicum para a necessária 
preparação espiritual e teológica. Bock, no Russicum, foi de uma exem
plaridade incomum, ganhando a estima e o afeto dos Superiores e alunos, 
digno em tudo da ótima reputação que havia adquirido na França, no 
Japão e nos vários postos em que havia desenvolvido a sua missão de 
diplomata. A ordenação sacerdotal lhe foi conferida por S. Ex. Mons. Ale
xandre Evreinoff, Arcebispo Ordinante em Roma para o Rito Bizantino, 
o qual, companheiro de estudos de Bock no colégio e seu colega na car
reira diplomática, tornado também ele Sacerdote e Pároco dos russos ca
tólicos de Paris, o havia recebido na Igreja Católica e lhe havia abençoa
do o consórcio. A festa estiveram presentes o Emo. Cardeal Tisserand, 
Secretário da Sagrada Congregação para a Igreja Oriental; Mons. An-
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tonino Spina, Minutante da mesma Sagrada Congregação; Mons. Pietro 
Pavani, da Secretaria de Estado do Vaticano, numerosos Padres Jesuítas 
(entre os quais os Padres Wetter, Koren, Pupiniis, Ott, todos do rito 
oriental, que também concelebraram com o Exmo. Mons. Evreinoff), 0 

P. Herman, Presidente do Instituto Oriental; o dr. Messoyedoff, ex-diplo
mata russo e atualmente adido à O. N. U.; o dr. Kanyama, encarregado 
de negócios do Japão; a diretora do Pensionato Russo em Roma, srta. 
Rosanoff, a prof. Rimma Brailowska e numerosos fiéis. Ao novo Sacer
dote foi endereçada uma particular Bênção do S. Padre, firmada por 
S. E. Mons. Montini num telegrama que assim rezava: "Fausta circunstc'in
cia Ordenação Sacerdotal Sua Santidade lhe invoca copiosas as graças do 
Senhor e lhe envia com votos paternais a implorada Bênção particular, que 
boa mente estende todos presentes sua Primeira Santa Missa". Foi este o 
primeiro telegrama recebido pelo novo Sacerdote. Deve-se anotar q1,1e quan
do, em 2 de Março de 1939, foi eleito ao Sumo Pontificado o Cardeal 
Pacelli, o prof. Bock, que então se encontrava no Japão, quis logo home
nagear o novo Pontífice com um filial telegrama de felicitações. Recebeu 
imediatamente a resposta da Secretaria de Estado, com os vivos agrade
cimentos e uma particular Bênção do Pai comum dos fiéis. Essa respos
ta trazia o número um do protocolo: começava, assim, o registo dos atos 
oficiais do novo Pontificado com um agradecimento e a Bênção Apostólica 
a um convertido. Este é hoje Sacerdote. A Bênção de Pio XII, que desde 
simples Monsenhor, adido à Secretaria de Estado, conhecia e apreciava o 
jovem diplomata Bock, levou efetivamente a este todos os bens e hoje, 
como coroamento de tantas graças, o Sacerdócio. - (S. I. C. O., in Osser
vatore Romano, 22-7-48). 

O Falecimento do Padre Sertillanges, O. P. 

Acabamos de receber a dolorosa noticia da morte imprevista do céle
bre Dominicano, Padre Dalmácio Sertillanges, ocorrida a 25 de Julho, 
em Sallanches (Haute-Savoie), onde se encontrava em repouso, na vene
rável idade de 85 anos. Nascido a 16 de Novembro de 1863, em Auvergne, 
onde seu pai era notável industrial, entrou aos vinte anos na Ordem 
Dominicana, na qual fez sua profissão a 21 de Novembro de 1884. Termi
nados os estudos, foi primeiramente secretário da Revue Thomiste; em se
guida foi nomeado professor de filosofia no Instituto Católico de Paris 
e membro da Academia de Ciências Morais e Políticas. Sustentado por 
uma admirável energia e otimismo juvenil, unidos ao altíssimo sentimento 
do dever e do valor do trabalho, desenvolveu em todos os terrenos uma 
magnífica e indefessa atividade intelectual, sem contudo deixar-se dissi
par; de fato, a variedade dos dons e a capacidade pessoal, que nele se 
uniam, constituíram as linhas essenciais de sua fisionomia moral. Artista e 
crítico de arte, na música e na contemplação das obras primas da pintura 
encontrava o lenitivo mais grato ao seu incessante labor. Orador nato, 
ocupou os principais púlpitos da França; apologeta de primeira ordem, 
teve, graças principalmente ao seu Cathéchisme des lncroyants, uma in
fluência profunda e multíplice sobre o espírito dos seus contemporâneos, 
cujas necessidades e mentalidade compreendia admiràvelmente. Mas, sobre
tudo, fez-se conhecer como professor e como filósofo; seus trabalhos sobre 
S. Tomás e sobre a Moral do mesmo Santo Doutor contribuíram poderosa
mente para fazer conhecida e estimada a doutrina tomista a muitos da
queles a quem, sem ele, seria ela terra desconhecida ou desprezada. Afir-

64* 
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mou-se, na ocas1ao em que o P. Sertillanges foi eleito à Academia das 
Ciências Morais e Polfticas de Paris, "qu'il avait fait entrer St. Thomas 
sous la coupole de l'lnstitut de France". Esta parte do seu trabalho, jun
tamente com a sua dedicação à Igreja e à Ordem Dominicana, constitui 
sem dúvida um dos maiores títulos de glória para o grande douto e 
verdadeiro religioso. São inúmeros os trabalhos escritos pelo P. Sertil
langes. Aos numerosos artigos filosóficos e teológicos, que o historiador 
do pensamento não poderá desconhecer, acrescentam-se obras de grande 
importância, dentre as quais recordaremos o seu Saint Thomas d' Aquin, 
publicado em 1910, em dois volumes, na célebre coleção Les Grands Plzi
Josoplzes; um Saint Thomas d'Aquin, da coleção "Les Grands Creurs"; 
La Vie lntellectuelle, La Vie lntérieure, Spiritualité, Dévoirs, L'orateur clzré
tierz, Ce que Jésus voyait du lzaut de la Croix, Priere et Musique, e, enfim, 
entre as obras mais recentes, Le Christianisme et les Philosophies e La 
Philosoplzie des Lois. - (Osservatore Romano, 30-7-48). 

NECROLOGIA 
Cardeal Henrique Sibllia. - As 7,30 horas da manhã de 4 de Agosto 

último, na sua cidade natal de Anagni, confortado por todos os SS. Sacra
mentos e pela Bênção do S. Padre, encerrou piedosamente sua carreira 
terrena o Em. Cardeal Henrique Sibilia, Bispo Suburbicário de Sabina e 
Poggio Mirteto. Nascido aos 17 de Março de 1861, destinou-se desde cedo 
.à carreira eclesiástica, recebendo a Ordenação, com dispensa Pontifícia de 
idade, a 8 de Março de 1884, na Catedral de Segni, das mãos de seu tio 
paterno, o santo e douto Mons. Biagio Sibilia, então Bispo de Segni. Tanto 
os estudos literários no Seminário Diocesano de Anagni, como os supe
riores de filosofia, teologia e direito canônico, completados em Roma, de 
1878 a 1890, foram coroados do mais brilhante resultado, fechando-se com 
as !áureas em filosofia, teologia e in utroque jure. O S. Pontífice Leão 
XIII, de saudosa memória, que conhecia pessoalmente o jovem P. Sibilia, 
quis que o seu talento de eleição e as suas preciosas qualidades fossem 
postas ao serviço da Igreja na diplomacia e por isso o destinou à Colôm
bia, como Auditor, em 5 de Novembro de 1890. Iniciou-se então um perio
,do de atividade particularmente intenso e benemérito; depois de haver 
permanecido como Auditor em Bogotá até 24 de Junho de 1895, Mons. 
Sibilia retornou por três anos ainda na qualidade de Encarregado de Ne
gócios. Foi sucessivamente Auditor das Nunciaturas no Brasil, de Agosto 
de 1898 a Julho de 1901; na Bélgica, de 21 de julho de 1901 a Setembro 
,de 1902; e na Espanha, de Outubro de 1902 a julho de 1908. Nesse mesmo 
ano, e precisamente em 31 de julho de 1908, o Servo de Deus Pio X, de 
veneranda memória, o promoveu a Núncio Apostólico no Chile, elevando-o 
.à sede titular Arquiepiscopal de Side. Mons. Sibilia recebeu a consagra
.ção episcopal das mãos do saudoso Cardeal Merry' dei Vai, a 1.1 de 
·Outubro de 1908, domingo dedicado à Maternidade de Maria SS., na ca-
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pela do Colégio Pio Latino Americano, em Roma, partindo para Santiago, 
onde permaneceu até Abril de 1914. De 1916 a 1922 foi Vigário da Basí
lica Liberiana em Roma; depois foi nomeado Núncio Apostólico em Viena 
d' Austria, para lá seguindo em principias de 1923 e aí permanecendo até 
1935, ano de sua elevação ao cardinalato. Foi várias vezes incumbido de 
missões extraordinárias pela Santa Sé, como as de Encarregado de Negó
cios na Colômbia, no Brasil e na Espanha. Foi Delegado Apostólico três 
vezes na Espanha e precisamente em Junho de 1903, por ocasião da ele
vação à púrpura do Cardeal Sebastião Herrero y Espinosa de los Monteros, 
então Arcebispo de Valência; em Dezembro de 1905, pela do Cardeal Mar
celo Espinosa y Maestre, Arcebispo de Sevilha; e em Abril de 1907, pela 
do Cardeal Aristides Rinaldini, então Núncio Apostólico na Espanha. Em 
2 de Abril de 1914 foi condecorado com o título de Assistente ao Sólio 
Pontifício. As qualidades naturais de apurado talento, a que se reuniam 
uma profunda cultura e o conhecimento perfeito de seis idiomas, além 
dos clássicos, o saudoso extinto soube sempre unir o mais vivo zelo pela 
honra e glória da Igreja de Deus, esforçando-se em toda parte por manter 
bem alto o prestigio da Santa Sé e a promover sempre, intensamente, a 
salvação das almas. Os próprios governos reconheceram sua preclara ati
vidade, condecorando-o com as mais elevadas distinções honoríficas. Per
manecerá memorável nos anais da história da Áustria, para nos limitar
mos a este último país, o grandioso Congresso Católico em 1933, para 
comemorar o 250. 0 aniversário da libertação de Viena, e a Concordata fe
lizmente celebrada com o Estado Federal Austríaco. No Consistório de 16 
de Dezembro de 1935, o Sumo Pontífice Pio XI,· de saudosa memória, o 
revestiu da Sagrada Púrpura, assinando-lhe o título Presbiterial de S. Ma
ria Nuova e S. Francisca Romana, título em seguida permutado, quando, 
no Consistório de 11 de Dezembro de 1939, o Cardeal Sibilia optou pela 
Sede Suburbicária de Sabina e Poggio Mirteto. O extinto pertencia às Sa
gradas Congregações dos Religiosos, do Cerimonial e dos Negócios Ecle
siásticos Extraordinários. A notícia do seu passamento causou em Roma a 
mais dolorosa impressão, e o seu sepultamento deu-se em Anagn·i, depois 
da celebração, na respectiva Catedral, de solene Missa Pontifical de Re
quiem, celebrada pelo Emo. Cardeal Clemente Mícara, que lhe deu a absol
vição. - (Osservatore Romano, 5-8-48). 

Cardeal Emanuel Arce y Ochotorena. - Fortalecido pelos Sacramen
tos ela Igreja e confortado pela bênção do Santo Padre, rendeu a alma 
a Deus, em Barcelona, no dia 16 de Setembro, o Emo. Cardeal D. Emanuel 
Arce y Ochotorena, Arcebispo de Tarragona. Nascido a 18 de Agosto de 
1879, em Ororbia, Diocese de Pamplona, completou seus estudos eclesiás
ticos como aluno do Pontifício Colégio Espanhol em Roma, onde em 1.904 
foi ordenado Sacerdote e onde se laureou em Teologia, Filosofia e Direito 
Canônico, disciplinas que durante vários anos lecionou no Seminário de 
sua Diocese. Nomeado Cônego da Catedral, em seguida Vigário Geral e 
depois Vigário Capitular, foi em Fevereiro ele 1929 promoviélo à sede epis
copal ele Zamora, da qual foi em 1938 transferido para a de Oviedo e 
depois, em 1944, para o Arcebispado de Tarragona, sendo no Consistório 
ele 18 ele Fevereiro de 1946 criado Cardeal, com o título presbiterial de 
SS. Vital, Valéria, Gervásio e Protásio, pelo S. Pontífice reinante Pio XII. 
Foi duas vezes nomeado Legado Pontifício: em 1946, às festas em Pam
plona, para a coroação da imagem ele Nossa Senhora, a Real, Padroeira 
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da Navarra, e em 1947, para as festas da entronização de Nossa Senhora 
de Montserrat. Era membro das Congregações Consistorial, dos Ritos e 
para a Igreja Oriental. 

Cardeal Rafael Carlos Rossi. - No Seminário dos Padres Escalabri
nianos, em Crespano dei Grappa, faleceu santamente, aos 17 de Setembro, 
o Emo. Cardeal Rafael Carlos Rossi, Secretário da Congregação Consis
torial. Assaltado por um distúrbio circulatório em fins de Julho, mas 
ràpidamente restabelecido, nada fazia supor tão próximo o seu fim; an
tes, ainda a 14 de Setembro chegara a Bassano dei Grappa, para presidir 
uma reunião de capelães escalabrinianos vindos da França e da Suíça, 
e nenhuma alteração de saúde se lhe notara. Nascido em Pisa, a 28 de 
Outubro de 1878, entrou na Ordem dos Carmelitas Descalços, em 1897, 
sendo ordenado Sacerdote em 1901 e no ano imediato nomeado Leitor 
de Teologia no Colégio Internacional de sua Ordem. Após haver ocupado 
postos de confiança em sua Ordem e na Cúria Romana, foi por S. S. Ben
to XV nomeado Bispo de Volterra, em 1920, donde o chamou a Roma o 
S. P. Pio XI, que o nomeou Assessor da Congregação Consistorial e o 
promoveu à Igreja Arquiepiscopal titular de Tessalonica. Consultor da 
Congregação dos Negócios Eclesiásticos Extraordinários e chamado, em 
1925, a fazer parte, como Vice-Presidente, da Comissão mista, presidida 
pelo Cardeal Pedro Gasparri, para a conclusão da Concordata entre a San
ta Sé e o Estado Italiano, foi por Pio XI criado Cardeal no Consistório 
de 30 de Junho de 1930, com o título de S. Praxedes, e nomeado Secre
tário da Congregação Consistorial. O falecido Cardeal foi também Presi
dente da Comissão das Obras de Religião, membro da Comissão Pontifícia 
para o Estado da Cidade do Vaticano, Superior Geral dos Padres Esca
labrinianos, membro das Congregações do Santo Ofício, dos Sacramentos, 
do Concílio, dos Ritos, Cerimonial, dos Negócios Eclesiásticos Extraor
dinários, dos Seminários e Universidades de Estudos. 

D. José Tomás Gomes da Silva. - Rude golpe acaba de sofrer a hie
rarquia brasileira com o falecimento de S. Excia. Revma. Dom José Tomás 
Gomes da Silva, Bispo de Aracajú. Embora esperado, o desenlace do ilus
tre Prelado, ocorrido na madrugada do dia 31 de Outubro, na Capital 
de Sergipe, repercutiu dolorosamente no Brasil, principalmente no nor
deste, onde o extinto era figura singularmente benquista. Dom. José To
más Gomes da Silva guardava o leito há quase um ano, acometido de in
sidiosa moléstia. Assinalam a carreira eclesiástica dessa impressiva figura 
do episcopado nacional fatos que a recomendam à eterna veneração dos 
católicos. Efetivamente, o Bispo de Aracajú, que foi o primeiro titular da 
diocese, imprimiu-lhe uma orientação segura e consciente, solucionando 
os problemas com singular descortino. Jamais titubeou em face das ques
tões de ordem social tão comuns entre nós. Espírito lúcido, dotado de 
vontade firme e serenidade sem par, Dom José Tomás Gomes da Silva 
soube servir com zelo inexcedível aos interesses da comunidade. O seu 
falecimento constitui grande perda para o catolicismo no Brasil e justifica 
as gerais manifestações de pesar que se têm feito sentir. Dom José To
más Gomes da Silva nasceu em Martins, Estado do Rio Grande do Norte, 
a 4 de Agosto de 1873. Ordenou-se sacerdote a 15 de Novembro de 1896. 
A 3 de Janeiro de 1910, pela Bula "Divina disponente clementia", Pio X 
criou a Diocese de Aracajú, para a qual foi escolhido titular Dom José 
Tomás Gomes da Silva. A sagração realizou-se a 19 de Novembro de 1911 
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em João Pessoa e, a 4 de Dezembro do mesmo ano, o novo Bispo assumia 
a direção espiritual da recém-criada diocese. A população sergipana ren
deu comovidas homenagens à memória do saudoso antístite. Associando
se ao pesar causado pelo desaparecimento do primeiro Bispo de Aracajú, 
o Governo de Sergipe decretou luto oficial por três dias. 

D. frei Basílio Pereira, O. f. M. - Notícias de Salvador informam do 
falecimento do Sr. D. Frei Basílio Olímpio Pereira, O. F. M., Bispo titular 
de Lipari e resignatário de Manaus, no Amazonas. Nasceu D. Basllio em 
27 de Maio de 1871, em Vila Velha do Rio de Contas. Fez os estudos ecle
siásticos, havendo recebido as devidas ordens sacerdotais em 27 de Ou
tubro de 1895. Todavia, resolvendo emigrar para um claustro franciscano, 
Frei Basílio, que na vida secular era Monsenhor Manuel Olímpio Pereira, 
recebeu dos seus antigos paroquianos na cidade de Conquista, da Baía, 
uma grande homenagem de estima e veneração. Ingressou na Ordem de 
São Francisco, do Convento de Olinda, e recebeu o hábito em 17 de No
vembro de 1920. A diocese de Manaus que estava vaga desde 30 de Setem
bro de 1924, em virtude da promoção do seu diocesano, D. João Ireneu 
Jofili, para arcebispo do Pará, e posteriormente, pela recusa de D. José 
Maria Parreira Lara, recebeu, no ano seguinte, a notícia de eleição do fu
turo Ordinário, recaindo as preferências da S. Sé, em Basílio Manuel 
Ollmpio Pereira. Foi sagrado em Roma, em 25 de Outubro de 1925. Em 
16 de Fevereiro seguinte, estando presente D. Amando Bahlmann, Pre
lado de Santarém e Bispo titular de Argos, representando o Arcebispo do 
Pará, tomou posse solene como quarto bispo de Manaus. Realizou visitas 
pastorais a Parintins, Barreirinha, Maués, Urucará, Silves e ltacoatiara. 
Fundou a Obra das Vocações Sacerdotais e o semanário católico "A Rea
ção". Fez aquisição do terreno para construir o Seminário local e remo
delou a Catedral de Manaus, havendo concluído o pagamento de antigas 
dividas do bispado. D. Frei Basílio Pereira renunciou ao bispado em 28 
de Março de 1941. Retornou, então, à vida modesta de outrora, fixando
se no Convento de São Francisco, na cidade de Salvaaor. Em 1945, cele
brou o jubileu áureo sacerdotal. 

Mons. Matias José Gansweidt. - Faleceu no dia 18 de Setembro, em 
Porto Alegre, na avançada idade de 74 anos. Nascido em 24 de Fevereiro 
de 1874, em Birgelen, na Alemanha, era Mons. Gansweidt o sacerdote mais 
idoso do clero rio-grandense. Batizado na igreja de sua terra natal, fez 
os estudos secundários e eclesiásticos na Holanda, na Bélgica (Louvaina) 
e no Seminário Episcopal de Porto Alegre em cuja capela recebeu a or
denação sacerdotal, em 24 de Junho de 1903, das mãos de Dom Cláudio 
José Gonçalves Ponce de Leão. Já em 17 de Julho seguinte, assumiu a 
direção da paróquia de São Lourenço, onde permaneceu até fins de De
zembro de 1904. Ocupou, depois, sucessivamente, sempre com exemplar de
votamento, os seguintes cargos: Pároco de São Gabriel da Fronteira, até 
Janeiro de 1910; Pároco de Bom Jardim, desde Fevereiro de 1911; Pároco 
de Venâncio Aires, desde 24 de Fevereiro de 1913; novamente Pároco de 
Bom Jardim, desde Dezembro de 1916; de Poço das Antas, desde Dezembro 
de 1917; capelão do Ginásio Nossa Senhora do Rosário, desde Janeiro 
de 1930; capelão do Instituto Champagnat, desde Janeiro de 1939. Neste 
posto permaneceu até Agosto último, quando se transferiu para a "Casa 
Ara.celi". Nos anos de 1910 e 1929, viajou à Europa, em visita a pessoas 
de sua familia. Em Outubro de 1923 iniciou a primeira coleta de auxílios 
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para as obras da nova catedral na região rural. Quando celebrou o jubileu 
sacerdotal, em 1928, foi nomeado Cônego honorário do Cabido Metro
politano e em 1938 a Santa Sé lhe conferiu o título e as insígnias de Mon
senhor. Sempre e em toda parte impôs-se à estima e veneração geral como 
sacerdote virtuoso e dedicado cura de almas. Exerceu também valioso apos
tolado no setor da imprensa, escrevendo formosas poesias e interessantes 
contos, publicados em jornais, revistas e anuários, além de duas narrações 
mais alentadas, de fundo histórico, que despertaram invulgar interesse na 
zona rural: "Chico o monge e seu bando" e "Luís Bugre, e as vítimas 
de sua vingança". Preocupado com os problemas econômicos da popula
ção, desenvolveu profícua ação social na administração da Caixa Rural 
"tipo Raiffeisen" de Poço das Antas. Mons. Gansweidt tornou-se credor 
da imorredoura gratidão do clero da Arquidiocese como co-fundador e 
insigne benfeitor da "Sociedade Beneficente Araceli Ltda.", que o procla
mara presidente honorário vitalício. A expensas próprias fez construir al
teroso prédio, que serve de recolhimento de sacerdotes convalescentes, en
fermos e inválidos, e generosamente contribuiu para o patrimônio da So
ciedade. Atendia com paternal solicitude os numerosos penitentes que nele 
encontraram um guia seguro e conselheiro experimentado em seus casos 
de consciência e problemas da vida interior. Segundo seu expresso desejo, 
o corpo foi velado na capela e inumado no cemitério do Instituto Cham
pagnat dos Irmãos Maristas, no arrabalde do Partenon. O nome, as virtu
des e as obras de Monsenhor Matias José Gansweidt serão sempre evo
cadas com viva admiração pelo clero e fiéis da Arquidiocese que não dei
xarão de lhe sufragar a alma eleita com piedosos sufrágios. 

Pe. Oustavo Schmidt. - No dia 18 de Julho, faleceu em S. Sebastião 
do Cai, com a idade de 70 anos, o Padre Gustavo Schmidt, do clero se
cular da Arquidiocese de Porto Alegre. Nascido aos 22 de Novembro de 
1877, em Steinbach, nas proximidades de Erfurt, na Alemanha, ingressou 
na Congregação do Verbo Divino e recebeu em 24 de Fevereiro de 1905 
a ordenação sacerdotal. Veio para o Brasil, desembarcando no Rio de 
Janeiro em 5 de Agosto do mesmo ano, e iniciou a sua atividade em 
Juiz de Fora, no Estado de Minas Gerais. Deixando o Instituto religioso 
a que pertencia, em 1920 obteve admissão nesta arquidiocese e ocupou 
sucessivamente os cargos de cooperador nas paróquias de Canoas, Ta
quara e São Pedro. Erri 1924, foi nomeado pároco da recém-criada paró
quia de São Geraldo, onde permaneceu por um ano. Capelão do Ginásio 
Nossa Senhora do Rosário desde 1926, do Asilo da Divina Providência 
desde 1931, em 1933 solicitou permissão de transferir-se para a diocese 
de Santa Maria, onde até Fevereiro de 1945 exerceu as funções de cape
lão da Casa de Saítde da Cooperativa dos Empregados da Viação Férrea. 
Com as forças alquebradas, recolheu-se ao Asilo Sagrada Familia em Caí, 
onde com grande zelo atendia ao serviço religioso do estabelecimento. 
Sábado, 17 de Julho, celebrou a ítltima missa, cuja intenção anotou cui
dadosamente no seu registro de missas aceitas e celebradas. Pelas 5 horas 
de domingo, fulminou-o um derramamento cerebral que provocou o desen
lace no mesmo dia, tendo recebido o sacramento da Extrema-Unção, sem 
recobrar o uso dos sentidos. P. Gustavo Schmidt distinguiu-se em todos 
os cargos por edificante fidelidade aos sagrados deveres do múnus sacer
dotal. No Asilo de Caí, passava a maior parte do dia em oração na singela 
capelinha da casa. 
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APRECIAÇÕES 
A Criação do Mundo, por M i g u e 1 V a 1 e n t i n i S. D. B. Tradução de 

J. Klar. Escolas Profissionais Salesianas, São Paulo, 1948, 133 págs. 
A tradução do presente opúsculo deseja ser uma contribuição para o 

Domingo da Bíblia, cuja instituição se deve à primeira Semana Bíblica 
Nacional de 1947,. tendo como finalidade desenvolver e favorecer o au
mento de publicações bíblicas acessíveis ao povo em geral. O opúsculo 
do P. Valentini está nestas condições. Desejando explicar o hexâmeron 
mosaico, examina em primeiro lugar a forma literária (pg. 16-26), defen
dendo a chamada interpretação artístico-literária, examinando em seguida 
o conteúdo do hexâmeron (pg. 27-70). Assim, examina primeiramente o 
conteúdo material (pg. 27-52), explicando, sobretudo, a concepção que 
tinham os hebreus do universo e de suas partes, em segundo lugar as ver
dades religiosas (pg. 53-70), ou seja a doutrina do hexâmeron sobre 
Deus, o homem e o mundo. A seguir compara o autor essa doutrina com 
as investigações científicas modernas (pg. 71-85), as investigações filosó
ficas (pg. 86-107) e as investigações históricas (pg. 108-120), comparan
do-a com as cosmogonias egípcia, fenícia e babilônica. Chega à conclusão 
geral de que "o autor sagrado não quis instruir-nos sobre fatos científi
cos, mais ou menos profundamente conhecidos por ele; sua preocupação 
estava toda em expor e proclamar verdades religiosas que ele consciente
mente nos revela por ordem de Deus" (pg. 121 ). Num apêndice (pg. 
127-133) acrescenta o autor a tradução do Salmo 103 e do Canto dos 
Três Jovens, para ilustrar ainda mais a antiga concepção hebraica sobre 
o universo. 

Temos, portanto, diante de nós um tratado completo, ainda que po
pular, sobre o hexâmeron mosaico. Defendendo a interpretação artístico
literária ( que poderia ser levada mais adiante ainda), propõe o autor a 
única explicação, a nosso ver, satisfatória possível do hexâmeron, que, 
aliás, vai ganhando terreno de dia para dia entre os exegetas. A ela 
aludia S. Tomás, quando dividia as obras da criação no opus distinctionis, 
no opus omatus e no opus co11summatio11is. Chamamos a atenção para o 
exame do conteúdo material e religioso do hexâmeron, parte que nos pa
rece muito bem desenvolvida. Ressaltamos igualmente as abundantes notas 
do tradutor, que acompanham o livro todo. nas quais procura não só sin
tetizar Q pensamento do autor, mas ainda esclarecê-lo e torná-lo mais 
acessível ao público em geral, aumentando assim ainda mais o valor 
da obra. 

Seja-nos permitido fazer alguns reparos que a leitura do opúsculo 
nos sugeriu. Quanto à apresentação gráfica, teria sido melhor diferenciar 
com tipos diversos os títulos e subtítulos das diversas partes no texto do 
livro, para melhor distingui-las entre si, como se fez no índice. E' um 
tanto deficiente a transcrição dos termos hebraicos (por ex. à pg. 16, 39, 
58), devida, aliás, à falta de um sistema nosso uniforme de transcrição. A 
pg. 59 diz o autor: "O verbo - movia-se - do 2.º verso, em hebraico é 
mais expressivo: significa a ação do pássaro que está sobre os ovos para 
chocá-los". De modo semelhante ~ala à pg. 35. Se a raiz correspondente 

tem esta significação no siríaco, não a tem no hebraico bíblico, como se 
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vê por Deut 32, 11. Nos textos ugaríticos aparece duas vezes a mesma 
raiz com o significado de "pairar" empregado para a águia, justificando 
destarte o "ferebatur" da Vulgata e dos Setenta. Não temos, por conse
guinte, nenhum vestígio mitológico do ovo cósmico, como querem os ra
cionalistas, apoiados na cosmogonia fenícia. Na nota da pg. 56 interpre
ta-se o plural: "Façamos o homem ... " como um plural deliberativo, di
zendo ser esta a melhor interpretação, o que vale somente do sentido 
literal óbvio. No sentido literal pleno trata-se aqui de um plural trinitário, 
como atesta a interpretação unânime dos Santos Padres, que no caso é 
autêntica. Estes reparos, bem como outros de menor importância e vários 
erros tipográficos não diminuem o valor da obra em si, a que desejamos 
ampla divulgação e aceitação entre nós. Seria para desejar que em nosso 
país se multiplicassem as publicações deste gênero, tanto traduções, quanto 
trabalhos originais, a fim de difundir sempre mais entre o nosso povo o 
conhecimento da Sagrada Escritura. D. João Mehlma11n, O. S. B. 

Summa Theologiae, auctore S. Thoma Aquinate; cum textu ex recensione 
Leonina, quem introducit Clem. St. Suermondt O. P., praeses Commis
sionis Leoninae. Tomus 1: Pars 1, cum notis cura Petri Caramello, 1948, 
608 pp. Tomus II: Pars 1-11, notis selectis ornata De Rubeis, Billuart, 
P. Faucher O. P. et aliorum, 1948, 616 pp. Tomus Ili: Pars 11-11, id. id., 
1948, 944 pp. Tomus IV: Pars Ili et Suppl. id. id., 1948, 1128 pp. -
Casa Editrice Marietti, Torino. A venda na Editora Vozes. Cr$ 300,00. 

Propositum nostrae intentionis in hac nova Summae Theologiae ma
nuali editione curanda fuit et textum operis potissimi Angelici Doctoris 
quam maxime emendatum parare et ea suppeditare adiumenta quae ad 
sensum ipsius rectius penetrandum aptiora viderentur. 

Ad textum quod attinet, illum, obtenta facultate, adhibuimus, quem viri 
S. Thomae operibus critice edendis delecti (Commissio leonina) suae sin
ceritati ac puritati restituebant, quique tomis IV-XII editionis "leoninae", 
quam vocant, continetur; notis semper amandantes (quod etiam servat edi
tio leonina) ea omnia quae ab ipso S. Doctore conscripta non sunt, ut, 
v. gr., demonstrationem capitum et, nonnunquam, etiam inscriptionis operum 
quae afferentur. 

Ut vero viam explanaremus ad sensum thomistici textus rectius pene
trandum, opportunum duximus, in corpore uniuscuiusque articuli litteris 
crassioribus inscribere verba ilia quae responsum quaesito continerent, ut 
statim cuique legenti facile occurreret quaenam esset conclusio S. Doctoris; 
loca deinde parallelia diligenter adnotare, quibus eadem materia sive in 
aliis operibus sive in ipsa Summa Theologiae a S. Thoma pertractaretur. 

Magnae porro cum sit utilitatis nosse quid Ecclesia circa unamquam
que doceat quaestionem, in notis memoravimus definitiones sive declara
tiones ecclesiastici magisterii ad rem facientes, ubicumque scilicet praesto 
erant, iuxta numeros operis H. Denzinger-1. B. Umberg, quod inscribitur 
Enchiridion symbolorum. 

Cum vero multum praestet ad intelligentiam thomistici textus auctori
tates nosse sive fontes, e quibus S. Doctor doctrinam suam deprompsit, 
ilias omnes, summo studio ac labore non parvo recognovimus, ut easdem 
cura quam maxima demonstraremus, Aristotelis praesertim (iuxta paginas 
et columnas editionis Berolinensis, quam Bekker curavit), Platonis (iuxta 
paginas editionis teubnerianae, quam C. Fr. Hermann recognovit) et SS. 
Patrum (iuxta tomos et columnas Patrologiae cursus completi, quem annis 
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1844 sqq. duplici serie, latina videlicet et graeca, 1. P. .Migne Parisiis 
edebat). 

Iam praeter ilia quae loca parallelia, doctrinam Ecclesiae et fontes 
exhibent, notanda quaedam adhuc paravimus eaque duplicis generis: alia 
quidem breviora a·d sensum verborum explanandum, quaeque ad pedem 
cuiusque paginae posuimus; alia vero, fusiori calamo exara ta ad sensum 
quorundam locorum interius perspiciendum, quaeque ad calcem voluminis 
remisimus, utpote ad intellectum doctrinae thomisticae non adeo necessa
ria; unum criterium utrobique semper prae oculis habentes, ut scilicet S. 
Thomam cum S. Thoma, aptioribus textibus adductis, interpretaremur si
mulque eas devitaremus quaestiones, quae, licet magni sint momenti ac 
multum per se valeant lectorem philosophum vel theologum tenere, inutiles 
tamen videntur non certo provectis, sed incipientibus, ad quorum eruditio
nem S. Thomas Theologiae Summam ordinavit. (Do Prólogo). 

Manuale Theologiae Dogmaticae. Vol. Ili : De Sacramentis in Oenere et in 
Specie, auctore P. Francisco Xaverio ab Abárzuza, O. F. M. Cap. Um 
tomo brochado, t X 32, XVl-520 págs. Edição própria, Casilla 36, Los 
Angeles, Chile. 

Com a publicação do presente tratado De Sacramentis, pelo P. Xa
vier de Abárzuza, O. F. M. Cap., chega às mãos de professores e alunos 
de Teologia Sagrada o primeiro volume de um texto que não vacilamos 
em qualificar de texto ideal. E' ele merecedor do mais amplo e entusiás
tico acolhimento não só pela solidez, precisão teológica e absoluta segu
rança da doutrina que o autor bebeu na Pontifícia Universidade Grego
riana de Roma, como pelas muitas qualidades que, sob o aspecto didático 
e pedagógico, enriquecem a obra. A luz meridiana dos conceitos, sempre 
expressos com nítida exatidão e propriedade de linguagem, acrescem a 
admirável ordem com que são apresentadas as diversas questões, o íntimo 
encadeamento lógico das teses e uma argumentação robusta e vigorosa no 
desenvolvimento das provas, qualidades estas que acreditam a acrisolada 
experiência do autor durante os anos nada escassos consagrados ao ma
gistério, tanto na Europa como em terras americanas. Mui louvável nos 
parece, especialmente, a justa medida em que soube colocar o livro. Sem 
cair numa concisão e sobriedade extremadas, que ao aluno poderiam dei
xar vacilante e insatisfeito, não peca tampouco por excessiva ou superabun
dante exposição, desta forma deixando ampla margem tanto à tarefa que 
ao professor compete preencher, quanto ao trabalho de ulterior investiga
ção nas questões debatidas pelas diversas Escolas. Não duvidamos que os 
Seminários e Institutos Religiosos encontrarão no presente texto a obra 
de um mestre consumado, cuja valiosíssima contribuição para o ensino 
e aprendizagem do dogma será bem depressa apreciada como o merece 
e recebida por todos com unânime e caloroso aplauso. 

P. Manuel Fávrega B. 

De Medicina Pastorali. Recentiores quaestiones quaedam exponuntur, aucto
re P. J a c o b o P u j i u I a S. J., Domus Editorialis Marietti, Taurini, 
1948, pgs. Vlll+261. 

O erudito diretor do instituto biológico de Sarriá, membro de di
versas academias médicas da Espanha, põe os seus conhecimentos bioló
gicos e médicos a serviço dos sacerdotes que sobretudo no confessionário 
entram em contacto com esses problemas. 
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A primeira parte da obra trata em quatro capítulos das noções prin
cipais de anatomia e fisiologia do homem, necessárias para a devida com
preensão das diversas questões referentes à teologia moral. Já nesta pri
meira parte o Autor não deixa de abordar oportunamente diversas questões 
de máximo interesse pastoral. A segunda parte é intitulada: "Hominis cum 
humana societate relationes", onde expõe em 3 capítulos os problemas 
morais da eugenesia, higiene e dos narcóticos em suas várias aplicações. 
A terceira parte trata no primeiro capítulo de várias questões particula
res, dando soluções concretas às múltiplas situações em que poderá en
contrar-se o sacerdote na administração dos santos sacramentos, como o 
médico católico no exercício de sua profissão, e examina no segundo ca
pitulo, sob o ponto de vista médico e biológico, as práticas de austeridade 
cristã e os fenômenos do espiritismo e hipnotismo. O livro é fartamente 
ilustrado por desenhos que muito contribuem para a clareza da exposição. 

Fr. Mateus Hoepers, O. F. M. 

Constituições do Primeiro Sínodo de Ouaxupé, promulgadas pelo Exmo. 
Revmo. Bispo da Diocese, D o m H u g o B r e s s a n e d e A r a ú j o. 
- 1 opúsculo, 17 X 26 cm, 115 págs. 

Necessária para a Diocese a que se destina, a publicação dessas Cons
tituições sinodais será também muito útil a outras Dioceses do pais como 
exemplo e modelo de boa coordenação de matérias e aplicação das leis 
eclesiásticas a assuntos locais e atuais. 

Depois de uma primeira parte, consagrada às normas gerais, versam 
essas Constituições, em sua segunda parte, sobre as pessoas, consideran
do em primeiro lugar o que entende com os Clérigos e em segundo lugar 
o que concerne aos leigos, isolados ou associados, merecendo um capítulo 
especial a Ação Católica; na terceira parte, enfim, são tratadas as coisas.
Sacramentos, lugares e tempos sagrados, o culto em geral, o magistério 
eclesiástico, os benefícios e bens eclesiásticos. Em anexos se juntam do
cumentos de importância como a Carta de S. S. Pio X sobre as Vocações 
Sacerdotais, o Decreto sobre a administração da Crisma, os Estatutos e 
Regulamentos da Ação Católica, os Manifestos do Episcopado sobre o Mo
mento e sobre a Ação Social. 

E' uma obra sintética, fruto de ponderado exame, e que merece atenta 
consideração. P. C. Mendes. 

A Criação da Diocese de São Paulo, por J. P. L e i t e C o r d e i r o. -
S. Paulo, 1945, 1 vol. br., 152X225 mm, 120 págs. 

Em antelóquio, o erudito Autor, que pertence ao Instituto Histórico 
de S. Paulo e à Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, lembra sucinta
mente a criação da Diocese de S. Paulo, solicitada já em 7 de Junho de 
1710 pelos moradores da Capitania, mas só realizada em 22 de Abril de 
1745 por ato de D. João V, logo confirmado por S. S. Bento XIV na bula 
Candor Ltzcis /Etemae. 

A obra compõe-se de estudos vários que giram em torno do assunto 
enunciado no titulo. Os primeiros, enfeixados sob o tema "A Nova Diocese 
de S. Paulo", tratam sucessivamente da sagração de D. Bernardo Rodri
gues Nogueira, primeiro Bispo de S. Paulo, de sua instalação em Pirati
ninga, de sua administração, de suas relações com o capitão geral D. Luís 
de Mascarenhas, e de sua morte e testamento. - Vêm, em seguida, sob o 
título geral "A bula de criação do Bispado de S. Paulo", dois estudO"s so-
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bre a · natureza das bulas pontifícias e sobre as divergências que se en
<:ontram nos historiadores ao se referirem à data ou a dizeres da bula 
Candor Lucis /Eternae. Encerra o livro um longo estudo sobre essa bula 
e os limites da Diocese de S. Paulo. Apêndices e notas concluem a obra, 
referta de citações de documentos originais, muitos dos quais se vêem 
reproduzidos em cópias fotostáticas, e que constitui, assim, elemento in
·dispensável para o conhecimento do assunto que proficientemente versa. 

P. A. Oliveira. 

Verdade e Vida. Esboço Bio-Bibliográfico do Cônego Luís Monte, pelo Cô
nego J o r g e O'G r a d y d e P a i v a. - Rio de Janeiro, 1948, 1 
vol. br., ilustrado, 158X232 mm, 354 págs. 

O Autor deste livro dedicou-se a descrever e a enaltecer pormenori
zadamente a personalidade do seu colega de sacerdócio Cônego Luís Mon
te, morto_ prematuramente, no Rio Grande do Norte, após breve e promis
sora carreira. 

A obra está dividida em sete partes: predestinação, homem de ciência, 
homem de Deus, homem de letras, na intimidade, a obra, consumação. 
Ficam assim relatadas, desde a origem e nascimento, até a morte e sepul
tamento, as ocorrências todas que formaram a vida estudiosa, ascética e 
beneficente desse modelar sacerdote. Os capítulos mais interessantes para 
os que não conheceram pessoalmente o biografado, são, de certo, os que 
descrevem os seus trabalhos científicos, as suas atividades espirituais e 
pastorais, os seus ensaios literários, e o que resume as três obras prin
cipais que compôs: "Fundamentos Biológicos da Castidade", "Compêndio 
de Biologia", e Revisão de Teorias Sobre o Espiritismo. 

Bem escrito, com arroubo e entusiasmo, o livro prende a atenção e 
agradará geralmente aos leitores a que em particular se destina, os sacer
dotes, que em suas páginas acharão um cristalino espelho em que se 
·remirarem. P. C. Mendes. 

Cinquenta Anos de Atividades Apostólicas dos Capuchinhos no Rio Grande 
do Sul (1896 a 1946), pelo Pe. Dr. Teodoro de Alfredo Cha
ve s. - Tipografia do Centro, Porto Alegre, 1946, 1 vol. br., ilustrado, 
185 X 260 mm, 256 págs. 

Nesta obra, abundantemente referta de fotografias, recorda o Autor a 
fundação da benemérita Província dos RR. PP. Capuchinhos do Rio Gran
de do Sul e mostra o desenvolvimento que conseguiu no curso dos seus 
primeiros cinquenta anos. As atividades desses prestimosos filhos de S. 
Francisco reparte-se hoje por mais de trinta localidades diferentes, nas 
quais têm conventos, ig-rejas, seminários, jornais, escolas, hospitais, lepro
sários, missões, e associações religiosas de leigos como, especialmente, a 
Ordem Terceira Franciscana. 

Quem folhear este livro terá prontamente uma idéia geral do que 
significa - para o bem das almas, da Igreja e do Brasil - a existência 
e o trabalho, no Estado do Rio Grande do Sul, dessa luzida coorte de 
franciscanos capuchinhos, de cujas obras múltiplas, realizadas em seus 
cinquenta anos de existência em nossa terra, se faz aí rápido balanço. 

P. C. Mendes. 
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Haessle, J., El Trabajo y la Moral. 

Buenos Aires 1944. 292 pp. 
CrS 40,00 

Heylen, Dr. V., Au Service de la Jus
' tice. 152 · pp. Bruges (Bélgica), 

1945. Cr$ 15,00 
Kothen, R., Problêmes Sociaux 

Actuels. 173 pp. Bruges (Bélgica), 
1946. crs 18,0l> 

Lacbance, L., O. P., NationaUsme 
et rellgion, Ottawa 1936, 195 pp. 

Br. Cr $20,00 
Lallemant, D., Pl'incfpios católicos 

de acción civlca, B. Aires 1941, 
280 pp. Br. Cr $20,00 

La.marche, Thomas M., O. P., Com
ment Rendre l'Argent au Peuple. 
3 vol. 238-229-205 pp. 

Br. Cr $45,00 



Passage, H. du, S. J., Moral e Capi
talismo. Porto. 231 pp. Cr$ 18,00 

Pinto, E., Francisco de Asls y la 
Revolucion Social, Montevldeo 
1940, 109 pp. Br. Cr $10,00 

Pio :xn, La famma cristlana. Dis
cursos a los reclen casados (1939-
1943). B. Aires 1945, 415 pp. 

Broch. Cr $40,00 

Plus, R., s. J., Frente al trabajo, 
B. Aires 1942, 182 · pp. Br. Cr_ $7,00 

Riesco, G., San Augustin, maestro 
de nuestro tlempo, B. Aires 1943, 
285 PP. Br. Cr $28,00 

- Liberalismo y catolicismo, B. Ai-
1·es 1938, 166 pp. Br. Cr $12,00 

Rivlere, I., Sur le Devoir d'Impré-
voyance. 336 pp. Cr $30,00 

Rollm, F. J., O. F. M., O Comunismo. 
Lisboa. 2 vols. 708 pp. Cr$ 40,00 

Rouzlc, L., O Pai. 
pp. 

Port.o 1939 209 
Cr$ 12,00 

Schllgen, H., S. J., Normas morales 
de educación sexual, B. Aires 

. · 1940, 278 PP. Br. Cr $16,00 
Vários, Code Social. · Esquisse d"une 

synthêse sociale catholique. Mont• 
réal 1944, 106 pp. Broch. Cr $10,00 

Viance, G., Força e Fraqueza do So
cialismo. Porto, 1936. 256 pp. 

Cr$ 15,00 
Vila Creus, P., Manual de orienta

clones soclales. 430 pp. 
Enc. Cr $45,00 

Viollet, J., La educaclón por la fa
mma, B. Aires 1944, 142 pp. 

Br. Cr$9,00 
Vulllermet, F. A., La vocaclón ai 

matrimonio, B. Aires 1944, 232 pp. 
Br. Cr $12,00 

Tetens, T. H., CrJstlanismo, Hitleris
mo, Bolchevismo. Buenos Aires, 97 
pp. Cr$ 10,00 

APOLOGltTICA 

Brandão, P. A., A Santa Missa. 334 
pp. Porto 1945. CrS 15,00 

- O Maior Milagre de Jesus. 223 
pp. Porto 1944. CrS 10,00 

- Quem é Jesus Cristo? 179 pp. 
Porto 1947. CrS 12,00 

Buil, N. M., Las razones de creer, 
Montevldeo 1943, 261 pp. 

Br. Cr $18,00 

Carmo, Dr. M. do, Porque Jurei 
Crer em Deus. Lisboa 1944. 170 
pp. crs 15,oo 

Cortés, D., Ensayo sobre el Catolicis
mo, el Lfberalismo y el Socialis
mo. Buenos Aires 1943. 328 pp. 

Cr$36,00 
Journel et Dutilleul, M. J. R., En

chiridion Asceticum. 682 pp. Bar
celona 1947. Encad. CrS 130,00 

Laburú, J. A., S. J., Jesucrlsto es 
Dios? Montevldeo, 1942. 124 pp. 

Cr $15,00 
- Jesucristo y la eucaristia, Mon

tevldeo 1944, 107 pp. Br. Cr $15,00 
Laburu, J. A. de, S. J., Qué es la 

Iglesia? Montevldeo, 1946. 139 pp. 
· Cr$ 14,00 

Morell, P., S. J., Migalhas de Dou
trina. 192 pp. Po1·to 1940. 

CrS 7,00 
O'Brlén, J. A., La foi de milllons 

de croyants, Montréal 1942; 551 
PP. Br. Cr $35,00 

Papini, G., Cartas aos Homens do 
Papa Celestino VI. Lisboa, 1947. 
304 pp. Cr$ 30,00 

Ségur, M. de, Perguntas e Respostas 
Concisas e FamiUares às Objeções 
mais Vulgares contra a Religião. 
Porto 1946. 181 pp. Cr$ 15,00 

Silva, D. M. da, O Que Pode um 
Aldeão em Favor da Fé. 223 pp. 
Porto 1945. · CrS 10,00 

DOGMATICA 

Bover, P. J., S. J., A Mediação Uni
versal de Maria. Porto 1930. 112 pp. 

CrS 5,00 
Bujanda, J., s. J., Manual de Teo

logia Dogmática. Livraria Aposto
lado da Imprensa, Põrto, 1944. 
Formato portá.til. 618 pp. 

Enc. Cr$ 50,00 
e. M., Prlmauté de Saint Joseph 

d'aprês l'Eplscopat Cathollque et 
la Théologle. Montréal, 1945. 
513 pp. Broch. Cr$ 40.00 

Denzinger, H., Enchiridion Symbolo
rum Definitionum et Declaratlo
num de Rebus Fldel et Morum. 
Ba1·celona 1946. 748 pp. CrS 120,00 

Hcntrlch, G., et Moss, R. G., Peti
tiones de Assumptione Corporea 
B. V. Mariae in Caelum Definien
da ad Sanctam Sedem Delatae. 2 
vols. Roma 1942. 1061-1108 pp. 

Cr$200,00 



Journel, M. J. R., S. J., Enchiridion 
Patristicum. 801 pp. Barcelona 
1946. CrS 160,00 

Kosters, L., S. J., La Iglesia de Nues
tra Fe. Fundamento Teológia de 
la Doctrina Católica. Brisgovia 
1939. 220 pp. Cr$ 45,00 

Labrecque, o. e., Consultatlons 
Théologiques. Québec, 1945. 682 pp. 

Cr$ 80,00 
Scheeben, M. J., Les Mystêres du 

Christlanisme. Brnges, Bélgica 
1947. 840 pp. CrS 90,00 

Tanquerey, Synopsis theologiae 
dogmaticãe, 3 vols. Enc. Cr $330,00 

Broch. CrS 300,00 
- Brevior Synopsls Theologiae 

Dogmati~ae. 825 pp. Cr $80,00 
/ 

MORAL 

Arregui, A. M., S. J., Summarium 
Theologiae Moralis. 661 pp. Papel 
Bíblia. Enc. Cr $70,00 

Bayón, J. Garcia, Medicina y Moral, 
B. Aires 1943, 325 pp. 

Enc. Cr $45,00 

Brandão, P. A., O Matrimónio Ca
tólico. Porto 1945. 389 pp. 

CrS 18,00 
Charmot, F., O Amor Humano. Lis-

boa. 386 pp. Cr $20,00 
Genicot & Salsmans, Casus Con

scientiae, Propositi ac Soluti. 
Brnxelas 1948. 782 pp. CrS 120,00 

Genicot-Salsmans, Institutiones 
Theologiae Moralis. 2 vols. 601-629 
pp. Bruxelles, 1946. Br. CrS 160,00 
Idem, idem. Encad. crs 220,00 

Gj.llet, M. S., La moral y las mora
les, B. Aires 1942, 292 pp. 

Br. Cr $20,00 
Goedseels, L., Biot, R., Mersch, E., 

S. J., O Problema Sexual e o Ca
samento. Porto, 1947. 146 pp. · 

CrS 18,00 
Guchtcneere, R., A Limitação da Na

talidade. Braga. 241 pp. Cr $20,00 

Laburú, Jesucristo y el Matrimonio. 
Montevideo 1945. 131 pp. CrS 15,00 

Lhomme, P., Mariage et Fécondité 
selon les exigehces de la loi mo
rale. 55 pp. Cr $6,00 

'lltl oldin, S. J., Summa theologiae 
moralis, 1940-41, 3 vols. enc. 

Cr$220,00 

Prümmer, D. M., O. P., Vademecum 
Theologiae Moralis. 586 pp. Bar
celona 1947. Encad. Cr$ 80,00 

- Manuale Theologlae Moralis. 
471-566-697 pp. Barcelona 1946-
1945. 3 vols. encadernados. 

01'$450,00 
Rousselot, P. S. 1., Quaestiones de 

COnsclentla: 85 pp. Paris, 1937. 
Cr$ 15,00 

Surbled, Dr. G., A Moral nas suas 
Relações com a Medicina e a Hi
giene. Porto, 1940. 4 vols. 284-284-
317-277 pp. Broch. Cr$ 90,00 

Idem Encadernado Cr$ 140,00 
Tanquerey, Brevior Synopsls Theo

logiae Moralis et Pastoralis. 799 
pp. Cr $80,00 

- Synopsis Theologlae Moralis et 
Pastoralis. 771-839-694 pp. 

Enc. Cr$ 330,00 
Broch. CrS 300,00 

Ter Haar, -F., C. ss. R., Casus Con
sclentiae. 212-228 pp. Tortno, 1944. 
2 vols. Cr$ 60,00 

- De Matrimoniis Mixtis Eorum
que Remediis. 195 pp. Roma 1931. 

CrS20,00 
- De Occasionariis et Recidivis. 455 

pp. Torino 1939. Cr$ 45,00 

DIREITO CANÔNICO 

Codex Iuris Canonlci, Ed. Vaticana, 
reimpressa no Canadá, 1943, 918 
pp. (sem notas). Enc. Cr $60,00 

Creusen, J., S. J., Religieux et Reli
gieuses d'aprês le Droit Ecclésias
tique. 288 pp. Paris, 1940. 

CrS 40,00 

Domínguez, L. M., Morán, S. A., & 
Anta, M. C. Código de Derecho Ca
nónico, texto latino y versión cas
tellana, con jurisprudencia y co
mentarios. 860 pp. Madrid, 1945. 

Cr$ 175,00 

Kindt, G., c. ss. R., De Potestate 
dominativa in Religione. Disserta
tio historico-canonica. 363 pp. Bel
gica, 1945. Cr$ 100,00 

Leite, A., S. J., Competência da Igre
ja e do Estado sobre o Matrimô
nio. Porto 1946. 25~ pp. CrS 45,00 

PASTORAL 

Bon, Medicina Catolica. Argentina. 
608 pp. Br. CrS 80,00 



Gasparri, Cardeal P., catechismus 
Catholicus. 486 pp. CrS 35,00 

Hoppenot,- P. J., Catecismo do Ma
trimônio. Porto. 270 pp. 

Encadernado CrS 18,00 
Konz, P. M., S.V.D., Manual de 

Canto Gregoriano. Buenos Aires 
1944. 168 pp. Cr $20,00 

Pastorelli, F., Servitude et Grandeur 
de la Maladie. 262 pp. Cr $25,00 

Perardl, G., Novo Manual do Ca
tequista. Lisboa. 622 pp. 

Broch. Cr $40,00 
- Pequeno Manual do Catequista. 

Lisboa, 1934. 383 pp. Br. Cr$ 26,00 
Pa.yen, J., S. J., Deontologia Médica 

según el Derecho Natural. Barce
lona, 1944. 755 pp. Enc. CrS 220,00 

Philipon, M. M., O. P., Les Sacre
ments dans la Vie Chrétienne. 
Bruges (Bélgica), 1947. 407 pp. 

Cr$ 40,00 
- Sainte Thérêse de Lisieux. "Une 

voie toute nouvelle ". Bruges (Bél
gica), 1946. 338 pp. Cr$ 30,00 

Roeggl, A., o. S. B., 'Le Confessio-
nal. 112 pp. Cr $10,00 

Salga.do, P., A Mulher no Século XX. 
Porto, 1947. 160 pp. Cr$ 20,00 · 

- Primeiro, Cristo! Porto,. 1946. 
190 pp. Cr$ 25,00 

Sa.nglorglo, D. Carmelo, Liturgia 
Dell'Organista. 641 pp. Torino, 
1939. Cr$ 40,00 

Schmidt, G., Amor, Casamento e Fa
milia. Porto, 1946. 205 pp. 

Cr$ 20,00 
Splrago, F., Catecismo Católico Po

pular. Trad. do Dr. A. Bivar. 3 
vols. União Gráfica, Lisboa, 1944. 
433-564-406 pp. Br. Cr$ 75,00 

Thils, G., Le Clergé Diocésain. 148 
pp. Bruges (Bélgica), 1942. 

Cr$ 15,00 
- Théologie des Réalités Terrestres. 

198 pp. Bruges (Bélgica), 1946. 
Cr$ 30,00 

- Les Notes de L'Eglise dans l'Apo
logétique Catholique depuis la 
Réforme. 383 pp. Paris. Cr$ 60,00 

- Pour Mieux Comprendre Saint 
Paul. 139 pp. Bruges, 1942. 

· Cr$ 10,00 
- Mission du Clergé. 176 pp. Bru-

ges (Bélgica), 1942. Cr$ 18,00 
S. ESCRITURA 

Bover, J. M., S. I., Teologia de San 
Pablo. 952 pp. Madrid 1946. 

Encad. CrS 80,00 

Ceuppens, Fr., O. P., Genêse I-III. 
195 pp. Bruges (Bélgica), 1945. 

Cr$ 30,00 
Colunga-Tarrado, Biblla Vulgata. 

1712 pp. Madrid 1946. 
Encad. Cr$ 160,00 

Enchlridlon Biblicum. Documenta 
Ecclesiastica Sacram Scripturam 
Spectantia. Roma 1927. 194 pp. 

Cr$15,00 

Holzner, J., San Pablo, Heraldo de 
Cristo, Barcelona 1946, 482 pp. + 
42 gravuras e 1 mapa. 

Enc. em pano Cr$ 130,00 

Matos Soares, Pe., Bíblia Sagrada, 
Antigo e Novo Testamento, Pôrto 
1939, 4 vols. Enc. Cr$ 130,00 

- Os Quatro Evangelhos, Pôrto, 
1945. Broch. Cr$ 5,00 

- O meu Evangelho, Pôrto, 1944. 
Devocionário. Enc. Cr$ 15,00 

Leal, J., s. J., Os Evangelhos e a 
Critica Moderna. Porto, 1945. 302 
pp. Cr$ 28,00 

Rops, D., O Povo Bibllco. Porto, 
1945. 376 pp. Cr$ 50,00 

S. J'osé, P. B., de, Os Salmos e Cân
ticos do Brev1ã.r1o. Tradução e Co
mentário. Braga, 1947. 590 pp. 

Cr$ 35,00 
HOMILffICA 

Andrea, Mons. M. de, El evangelio 
y la actualidad, B. Aires 1944, 
vol. 1, 285 pp. Br. Cr $28,00 

- Idem, vol. 2, 314 pp. 
Br. Cr $28,00 

- Perturbaclón social contempora
nea, B. Aires 1944, 259 pp. 

Br. Cr $28,00 

Barbleri, A. M., La verdad en el 
eter (Alocuções radiofônicas), 
Montevidéo 1938, 326 pp. 

Br. Cr $25,00 
- En la tarde, Montevideo 1942, 268 

PP. Br. Cr $20,00 
- Siembra. Montevidéo 1947. 222 pp. 

CrS 18,00 
- Riego. 1943. 442 pp. CrS 25,00 
- Abriendo el Surco. 1946. 170 pp. 

CrS 15,00 
- Hacfa. ltl. 1945. 125 pp. Cr$ 12,00 
- Luz en la Sombra. 1945. 96 PP. 

' Cr$10,00 



Faria, D. José Lopes Leite de, Ver
bum Dei. - Homilias para os Do
mingos e Festas de Preceito. 515 
pp. Cr $20,00 

Gattet, B., P. s. s., Expllcatlon du 
Pontifical. Sermons de retraltes, 
Montréal 1943, 374 pp. 

Br. Cr $38,00 

Oliveira Dias, P. J. de, S. J., Novo 
Curso de Oratória Sagrada. 414 
pp. Po1-to 1948. Broch. crs 30,00 

Pinto, A. F., Fundamentos e Expli
cação da Ladainha do Coração 
de Jesus. Porto 1946. 135 pp. 

CrS 10,00 

- Parábolas de N. S. Jesus Cristo 
com Reflexões. Porto 1947. 142 pp. 

Cr$15,00 

Rollm, P. J., o. F. M., Homlllário 
Domlnlcal. Lisboa 1945. 390 pp. 

Cr$20,00 
- 2.0 vol. Lisboa 1946. 323 pp. 

Cr$20,00 

Tóth, Mons. T., Venga a nós el tu 
reino, B. Aires 1944, 295 pp. 

Br. Cr $45,00 

- La. Joven de Caracter. Buenos Ai-
res, 1945. 202 pp. Cr$ 20,00 

- La Joven de Porvenlr. Bueons Ai-
res, 1945. 195 pp. Cr$ 20,00 

- Pureza y Hermosura. Buenos Ai-
res, 1945. 202 pp. Cr$ 20,00 

- Creo en Dlos, B. Aires 1944, 328 
pp. Br. Cr$45,00 

- Creo en Jesucrlsto el Redentor, 
B. Aires 1944, 311 pp. 

Br. Cr $45,00 
- Creo en Jesucristo el Mesias, B. 

Aires 1944, 350 PP. Br. Cr $45,00 
- Creo en la Iglesia, B. Aires 1943, 

310 pp. Br. Cr$45,00 
- Padre Nuestro, B. Aires 1944, 295 

pp. Br. Cr $45,00 
- Creo en la vida perdurable, B. 

Aires 1943, 228 pp. Br. Cr $40,00 
- El Joven creyente. B. Aires, 1940. 

172 pp. Enc. Cr$ 25,00 
- Sê sobrio. B. Aires 1943, 122 pp. 

Broch. Cr $15,00 
-El Joven observador. B. Aires, 1940, 

160 pp. Enc. Or$ 25,00 
- El Joven de porvenir. B. Aires, 

1945. 182 pp. Broch. Or$ 2~,00 

- Energia y pureza. B. Aires 1945, 
215 pp. Broch. Cr $20,00 

- Cristo Rey. B. Aires 1944, 308 pp, 
Broch. Cr $45,00 

- Dlez mandamlentos. B. Aires 1944, 
571 pp. Broch. Or $45,00 

- El joven y Cristo. B. Aires 1945, 
206 pp. Broch. Cr $20,00 

- La joven creyente. B. Aires 1943, 
177 pp. Broch. crs 20,00 

- Eucaristia. Buenos Aires. 262 pp. 
Cr$ 35,00 

- Prensa y Cátedra. Buenos Aires, 
1944. Cr$ 45,00 

- El Triunfo de Cristo. Buenos Ai-
res, 1945. 195 pp, Cr$ 30,00 

- Eugenesla y Catolicismo. Buenos 
Aires, 1942. 123 pp. Cr$ 15,00 

Toth, M. T., La Joven y Cristo. Bue
nos Aires, 1946. 205 pp. Cr$ 20,00 

LITURGIA 

Baumann, P. T., S. J., El Misterio 
de Cristo en el Sacrificio de la 
Misa. 339 pp. Madrid 1946. 

Encad. CrS 40,00 
Cernesi, C. H., Manual de liturgia 

para la juventud católica, Monte
video 1944, 140 pp. Br. Cr $7,00 

Coelho, D. A., O. S. B., Curso de 
Liturgia Romana. 2 vols. - Bra
ga 1941-1943. 768-553 pp. 

Cr$100,00 
Collectio Decretorum a.d Sacram 

Liturgiam Spectantlum ab anno 
1927 ad annum 1946. Roma 1947. 
164 pp. Cr$ 20,00 

Lefevbre, G., o. S. B., Liturgia y 
Acción Católica, B. Aires 1940, 65 
pp. . Br. Cr $8,00 

- Liturgia. Principios Fundamen
tais. Braga, 1939. 265 pp. Cr$ 20,00 

Tanquerey, O Santo Sacrlffcio da 
Missa. Porto, 1933. 79 pp. Cr$ 3,00 

Tasende, M. H., Liturgia Funda
mental, Montevideo 1940, 174 pp. 

Br. Cr $12,00 
Urbel, Fr. J. P. de, O. S. B., Afio 

Cristiano. 604-766-762-652-643 pp. 
Madrid 1945. 5 vols. encaderna
dos. crs 350,00 

Vasconcelos, D. B., A Missa e a Vi
da Interior. Braga, 1936. 155 pp. 

Cr$ 10,00 
- As "Nossas" Festas. Braga,· 1934. 

116 pp. Cr$ 7,00 



Le Vavasseur, L. & Haegy, J., Ma
nuel de Liturgie et Cérémonial 
§elon le rlt romain, Montréal 1944, 
2 vols. 762-802 pp. Br. Cr$130,00 

Wapelhorst, I., O.F.M., Compen
dlum Sacrae Liturglae. New York 
1945. 641 pp. Cr $100,00 

Zundel, M., Le Poême de la Salnte 
Liturgle. Paris, 1946. 434 pp. 

Cr$ 40,00 

AÇAO CATÓLICA 

(Acuiía, L. M., Apostolado seglar de 
Acción Católica, B. Aires 1941, 
286 pp. Br. Cr $14,00 

Addleshaw, G. W. O., Dogme et Oeu
vres de Jeunesse. Montréal, 1944. 
47 pp. Cr$ 4,00 

Alarcó, A. A., S. J., Formaclón de 
selectos, B. Aires 1942, 450 pp. . 

1 Enc. Cr $45,00 
Anônimo, Le Comité Paroisslal d'Ac

tion Cathollque. Montréal, 1943. 
35 pp. Cr$ 4,00 

- La Vle Paroissiale et L' Action 
Cathollque. Montréal, 1945. 210 
pp. Cr$ 22,00 

Archambault, Les objectifs de 
l' Actlon Cathollque, Montréal 1940, 
153 PP. Br. Cr $18,00 

- L'Action Catholique d'aprês les 
directives pontificales. 154 pp. 

· crs 18,00 

Ca,ggiano, Mons. A., Problemas de 
Acclón Católica, B. Aires 1943, 95 
PP. Br. Cr S6,00 

Charbonneau, J., Le Rõle du Prêtre 
dans l' Action ·catholique. Montréal, 
1942. 45 pp. Cr$ 4,00 

- L' Actlon Cathollque - Lettre 
Pastorale. Montréal, 1942. 95 pp. 

CrS 5,00 
Coninck, S. I., P. L. de, Les Condl
. tlons de Succês des Oeuvres de 
Jeunesse. Montréal, 1944. 30 pp. 

Cr$ 3,00 
- La Technlque de L' Abordage. 

Montréal, 1943. 29 pp. Cr$ 3,00 
Dabin, P., El Sacerdoclo Real de 

Los Laicos y la Acclon Catollca. 
Buenos Aires, 1945. 2 vols. 175-308 
PP. Cr $40,00 

Doran, M., O. P., L' Actlon Catholl
que. Montréal 1945. 192 pp. 

Cr $25,00 
Fournier, R. , P . S. S. , La théologle 

de l'Action Catholique, Montréal 
1944, 163 PP. Br. Cr $22,00 

Furet, J. La Llturgle, Ame de L'Ac
tlon Catholique. Montréal, 1943. 
32 pp. Cr$ 3,00 

Glorieux, Chanolne P., Corps mys
tlque et apostolat, Montréal, 1939. 
126 pp. Broch. Cr $18,00 

Lamarche, R. P. M. A., Les Lates 
dans l'Egllse. Montréal, 1933. 135 
pp. ' Cr $12,00 

Maio, P. A., O. F. M., L'Actlon Ca
thollque et les Oeuvres. Montréal, 
1942. 40 pp. Cr$ 3,00 

- Panorama de la Spéclallsatlon. 
Montréal, 1944. 63 pp. Cr$ 4,00 

Maio, A., O. F. M., Au Service du 
Maitre. Montréal 1940. 217 pp. 

crs 26,00 
Morlion, O. P., L'apostolat de l'opl

nlon publique. Montréal 1944, 245 
pp. Broch. Cr $25,00 

.Palau, G., S. J., La mujer de 
Acclón Católica, B. Aires 1935, 
340 PP. Br. Cr $30,00 

Richard, L'Unité d'actlon des ca-
tholiques. Montréal. 242 pp. 

Br. Cr $28,00 
Ross, F. X., ltducatlon Chrétlenne et 

Actlon Cathollque. Montréal, 1943. 
48 pp. Cr$ 4,00 

Tlberghien, C. P., Le Réallsme dans 
L' Apostolat. Montréal, 1941. 32 pp. 

Cr$ 4,00 
Vignes Rouges, J. de, Devlens un 

chef ! , Montréal 1939, 293 PP. 
Br. Cr $32,G0 

ASCltTICA 

Abranchcs, S., O Coração de Jesus 
aberto ao coração dos homens. 
Lisboa. 170 pp. Enc. Cr $12,00 

S. Agostinho, Solilóquios. Porto 1944. 
209 pp. Cr $14,00 

Almeida, P. T. de, .Estímulos do 
Amor da Virgem Maria. Porto 
1943. 238 pp. CrS 10,00 

Baeteman, J. C. M., Ma retraite, 
Montréal 1940, 181 pp. 

Br. CrS 18,00 
- Méditations pour la retralte du 

mois, 202 pp, Br. Cr $18,00 
- Retraite de huit jours pour les 

Religieuses, 180 pp. Br. Cr $18,00 
- J'alme le Chrlst. Montréal 1944, 

124 pp. Br. Cr $15,00 
Barabé, P. H., O. M. I., Perfection, 

Méthodes et Modeles. Canadá 1946. 
275 pp. Cr $28,00 



Biot, R., Au service de la personne 
hwnaine, Montréal 1939, 334 pp. 

Br. Cr $38,80 
Boisseau, Abbé Leonel, Mois de Ma

rie à Notre Dame du Rosaire de 
Fatima. Montréal, 1945. 163 pp. 

Br. Cr $18,00 
Bourceau, E. P., Para ser um Ho

mem. Porto 1943. 332 PP. Cr $20,00 

Brunet, B., Chacun sa Vie. Mont-
réal. 165 pp. Br. Cr $22,00 

Carrel, Dr. A., A Oração - seu po
der e efeitos. Porto, 1945. 48 pp. 

Cr$ 10,00 

Chaignon, P., S. J., A paz d'alma. 
399 pp. CrS 20,00 

Charavay, A. F., La Lumiêre sur 
La Route. 339 pp. Cr $25,00 

Charles, P., S. J., La Priêre missio
naire, Montréal 1942, 174 pp. 

Br. Cr $22,00 
- A Oração de TOda a Hora. Por-

to, 1946. 490 pp. Cr$ 35,00 
Charmot, F., s. J., Le Sacrement 

de L'Unité. Méditation sur la 
Sainte Messe. 322 pp. Cr $35,00 

Glaude, Robert, La Lwniêre de la 
montagne. Montréal, 1939. 206 pp. 

Broch. Cr S20,00 
Colin, L., e. SS. R., Caritas. 279 pp. 

Québec 1946. CrS 25:00 
- Culte des Voeux. 448 pp. Québec 

1946. CrS 40,00 
- Jésus notre Modêle. 395 pp. 

Québec 1946. CrS 40,00 
Correia, P. J. de A., A Vida Espiri

tual .. Lisboa 1946. 365 pp. Cr S30,00 
Cotei, P., Catechisme des voeux, 

Montréal 1938, 96 pp. Br. Cr $6,00 
Couturc, P. H., Les Bontés de Ma-

rie. Montréal. 316 pp. Cr $25,00 

Doyle, G., S. J., Após o Mestre. 
Apostolado da Imprensa, Porto, 
3.ª ed. 64 pp. Br. C1· S4,00 

- Hei de ser Sacerdote? Apostola
do da Imprensa, Porto, 3.ª ed. 
62 pp. Br. Cr S4,00 

Dohet, P., S. J., L'irréprochable 
Providence, Montréal 1943, 238 
pp. Br. Cr $28,00 

Dohet, P., S. J., Lwniêres sur Ia 
Priêre. 258 pp. Bruxelas, 1946. 

CrS 30,00 
Desbuquois, G., S. J., Dans le mys

tere ... L'Espé1·ance. 254 pp. 
CrS22,00 

Dubosq, R., P. S. S., Mes Retraites 
avant les ll:tapes. 4 vols. 753-486-
488-593 pp, Tournai, 1941-1947-
1947-1947. Broch. Cr$ 125,00 

Duobain, F., P. S. S., Directoire 
du saint prêtre, Montréal 1938, 3 
vols. 387-395-425 pp. . 

Br. Cr $70,00 
Erardo, Fr., O. F. M., El Padre 

Nuestro Según la Mente Francis
cana. 174 pp. Barcelona 1946. 

Cr$30,00 
Ermite, Paul L', La Foi Vivante. 

Montréal. 142 pp, Br. CrS 18,00 
- La Science d'Aimer. Montréal. 

223 pp. Cr S22,00 

Faivre, N., Le Golgotha de la Vier-
ge. 238 pp. Cr S25,00 

G. M., Larmes et Sourires. 245 pp. 
Cr$25,00 

Garrigou-Lagrange, R., O. P., Les 
trois âges de la vie ii;itérieure, 
Montréal 1944, 2 vols. 641-886 pp. 

Br. Cr $100,00 
Gattet, B., P. S. S., Sujets d'Orai

son. Montréal 1942. 406 pp. 
CrS30,00 

Gearon, P. P. J., · O. e. C., Pala
vras de Consolação para as Al
mas Escrupulosas. 143 pp. 

Cr$10,00 
Goenaga, J., S. J., La Iglesia y el 

Orden Social. Montevidéu -1937. 
244 pp. Cr $20,00 

González, E., La Perfección Cristiana 
segun el Espiritu de San Fran
cisco de Sales. Madrid, 1947. 720 
pp. . Enc. CrS 80,00 

Grlmal, J ., Avec Jésus formant en 
nous son prêtre, Montréal 1942, 
2 vols. 436-481 pp. Br. Cr $80,00 

Ramon, M., Meditações para todos 
os dias do Ano. Porto, 1940. 307-
220-255 pp. Enc. CrS 90,00 

Harbour, A., Les Grands Jours de 
notre vie religieuse. Montréal 1944. 
242 PP. C1· $28,00 

- L'Epreuve, l'Espérance et la Paix. 
209 pp. Cr $25,00 

Ueyden, M. A. van der, O. e. R., 
Cha.rité en tout, Montréal 1939, 
328 pp. Br. Cr $30,00 

Hildebrand, D. V., PUl'eté et Virgi
nité. 216 pp. Paris 1947. CrS 30,00 

Hoornaert, H., Oeuvres spirituelles 
de S. Jean de la Croix, Montréal 
1943, 3 vols. 214-230-271 pp. 

Br. CrS 75,00 



Hoornaert, G., S. J., A Propos de 
L'ltvanglle. 509 pp. Bruxelles, 1946. 

Cr$ 50,00 
- Semeuse de Roses. 142 pp. Lou-

vain, 1933. Cr$ 10,00 
Houtryve, I. V., A Vida na Paz. Bra-

ga, 1935. 225 pp. · Cr $15,00 
Huguet, P., s. M., Pensamentos Con

soladores de São Francisco de Sa
les. 360 pp. Cr$ 20,00 

Jeannotte, H., P. S. S., Comment 
vivre sa vie, Montréal 1943, 262 
PP. Br. Cr $30,00 ' 

Journet, C., Introduction a Ia Theó
logie. 330 pp. Paris 1947. 

CrS45,00 
José, P. M., Escudo Admiri\vel para 

os Males da Vida. 605 pp. Or$ 15,00 
Laburu, J. A., S. J., Jesucristo el 

Gran Perdonador·. Montevidéu 
1945. 176 pp. Cr S25,00 

Lafleur-Hétu, R., Le Conte des Sept 
Gaibles. Montréal 1945. 100 pp. 

Cr S12,00 
Lahitton, J, O Santo Sacrifício. 

Conferências Doutrinais. Lisboa 
1936. 226 PP. · CrS 18,00 

Lamarche, O. P., M. A., Pro-
jections. Montréal. 208 pp. • 

Br. C1· S24,00 
Langeac, R., Virgo Fidelis. Le Prix 

de la Vie Cachée. Commentaire 
Spirituel du Cantique des Canti
ques. 418 PP. Cr S30 00 

Lefebvre, D. G., o. s. B., Les 
Magnificences du Précieux-Sang. , 
Toute l'année Liturgique sous 
l'angle rédempteur. Mon tréal 1946. 
560 PP. CrS 50,00 

Lekeux, Martial, O. F. M., Sainteté 
et Bonne Volonté. Montréal. 143 
PP· Br. Cr S12,00 

Lemaitre, A. G., Notre Sacerdoce. 
260 pp. Bruges (Bélgica), 1945. 

crs 28,00 
Loyola, M. M., I. B. V. M., Pour 

Avoir Confiance. 228 pp. Cr S25,00 
Many, V., La Vraie Vie ou Mervell

les de la vie de Ia grâce. 268 pp. 
CrS25,00 

Marc, A. P., Le Christ dans nos ci-
tés. 288 PP. Cr S25,00 

- L'Ascension de votre âme. 314 pp. 
Paris 1946. CrS 30,00 

Margarida Maria, S., O Coração de 
Jesus. Porto. 293 pp. 

Broch. Cr S20,60 
Enc. CrS 28,00 

Marmiou, D. O. Le Christ Vie de 
L'Ame. Conférences Spirituelles. 
Montréal 1946. 522 pp. Cr$ 40,00 

Mennini, D. F., Il Seminarista in 
Vacanze. 332-168 pp. Torino 1940-
44. 2 vols. Cr$ 20,00 

Millot, J., O Que Há. Numa Hóstia. 
Braga, 1941. 288 pp. Cr $12,00 

Morin, E. P., Jésus Passait ... 
Montréal. 240 pp. Br. Cr$26,00 

Mortier, o. P., Antonio, De la jole 
4'aimer Dleu, selon l'esprit de 
Sainte Thérêse de l'enfant Jésus. 
Montréal, -1939. 120 pp. 

Broch. Cr $15,00 
Mugnier, C. Fr., Toute la Vie Sancti

fiée. Le devoir d'état a L'ecole de 
St. François de Sales. 259 pp. 

Cr$25,00 
Müller, M., La Alegria en el Amor 

de Dios. Buenos Aires 1943. 252 
pp. Cr$ 32,00 

Natale, P. A:, O Paraíso na Terra. 
Porto 1931. 177 PP. Cr $6,00 

Oficio Menor de Nossa Senhora, em 
latim e português. Porto, 1947. 167 
pp. Cr$ 10,00 

Para.dis, F., P. S. S., Renoncement 
Chrétien. Montréal 1945. 256 pp. 

Cr$25,00 

Parnisetti, J. Nep., S. J., Posso tam
bém eu ser perfeito? Coleção Vo
cação. Apostolado da Imprensa, 
Porto, 3.8 ed. 50 pp. Br. Cr$4,00 

- Segue-me. Coleção Vocação. Apos
tolado da Imprensa, Porto. 2.ª ed. 
80 PP. Br. Cr $4,00 

Philipon, O. P., M. M., La Doctrine 
Spirituelle de Sreur Elisabeth de 
la Trinité. Montréal, 1937, 354 pp. 

Broch. CrS 30,00 

Pinamonti, J. P., S. J., Exercícios 
espirituais de S. Inácio. Porto. 
453 PP. Enc. Cr $30,00 

- Cruz Aliviada. Motivos de conso
lação nos trabalhos. Porto 1939. 
129 pp. C1·$ 5,00 

Plus, R., S. J., Cristo e o Nosso 
Tempo. Porto 1946. 184 pp. CrS 15,00 

- Em Cristo Jesus, Porto 1942, 287 
PP. Broch. Cr S22,00 

- Comment toujours prier, Mont
réal 1940, 111 pp. Br. Cr S18,00 

- Comment Bien Prier. 154 PP. 
Br. Cr $18,00 



- Meditações Sacerdotais. Porto. 
573 pp. Enc. Cr $35,00 

- Méditations pour rellgieuses. 
Montréal 1944, 425 pp. 

Broch. Cr$ 30,00 
- A ·Direção Segundo os Mestres 

Espirituais. Lisboa, 1944. 160 pp. 
Br. Cr $14,00 

- Maria em nossa História Divina. 
Trad. de Inácio Martins. União 
Gráfica, Lisboa, 1943. 190 pp. 

Br. Cr $15,00 
- Há um Deus. Lisboa, 1944. 44 pp. 

Cr$5,00 
- A Caminho do Matrimónio (pa

ra o tempo dos noivados cristãos). 
Lisboa, 1945. 159 pp. Cr $10,00 

- A Ideia Reparadora. Lisboa, 1942. 
220 pp. Cr $7,00 

- Até Deus por S. Inácio. Porto 
1945. 174 pp. Cr$14,00 

- Cristo em Nossos Irmãos. Porto 
1946. 330 pp. 1 Or$ 25,00 

- A Nossa História Divina. Lisboa 
1946. 255 pp. Cr$ 15,00 

- La Simplicité. Montréal 1947. 110 
pp. Cr$ 15,00 

Prohászka, Mons., Camino Hacia 
Cristo. Buenos Aires 1946. 318 pp. 

Cr $~0,00 

Psichari, Ernest, Le voyage d'un cen
turion. Montréal, 1939. 247 pp. 

Broch. Cr $35,00 

Riondel, R. P. H., S. J., La Vie de 
Foi, sa nature, ses progrês, ses 
consolations, ses épreuves et sa fé
condité. 366 pp. Cr $30,00 

Rodl'Íguez, A., S. J., Exercicio de Per-
feição e Virtudes C1·istãs. 6 vols. 

broch. 383-474-496-392-382-418 pp. 
Lisboa. 1946-1932-1938-1934-1938-
1838. CrS 90,00 

Romani, J. M., S. J., Rumo ao 
Alto. Breves Reflexões e Conse
lhos. Braga 1946. 99 pp. 

Cr$6,00 

Rouzic, L., Essai sur l'amitié. Mont
réal 1944, 340 pp. Broch. Cr $25,00 

Scharsch et Larochelle, La Confes
sion, Moyen de Progrês Spirituel. 
Montréal 1946. 200 pp. Cr $22,00 

Sertlllanges, A. D., O. P., La vie 
catholique, Montréal 1944, 2 vols. 
265-275 pp. Br. Cr $50,00 

- Ce que Jésus voyait du haut de 
la Croix. 281 pp. 

Soeur de la Providence, L'Apostolat 
de !'Elite cachée. Montréal. 

Br. Cr $18,00 
- Pour Mieux Servir Dieu. - Mont-

réal 1945. 318 pp. Cr$ 30,00 
Suau, P. ,S. J., O Sagrado Coração 

de Jesus, o que é, o que nos pede, 
o que nos dá. Porto. 80 pp. 

Broch. Cr $4,00 

Tanquerey, Compêndio- de teologia 
ascética e mística. Porto 1940, 
1038 pp. Enc. CrS 65,00 

- Para Formar Almas Selectas. 
Tournai, 1943. 280 pp. Cr$ 20,00 

Teppa, P., Jesus Falando ao Cora
ção das Filhas de Maria. Porto 
1934. 318 pp. Cr$15,00 

Vercruysse, B., S. J., Meditações 
Práticas. Porto 1944. 2 vols. 552-
550 pp. Encad. Cr$ 75,00 

Villar, Dr. D. I. R., Pontos de Me-
ditação sobre a Vi.da de Nossa 
Senhora. 443 pp. Porto 1946. 

Encad. CrS 30,00 
Yelle, E., S. S., Mes Ordinations. 

Montréal 1938. 313 pp. Cr $25,00 

BELETRíSTICA 

Bazin, R., Magnificat. 327 pp. Braga 
1947. Cr$ 20,00 

Finn, F., Cláudio Lightfoot. 275 pp. 
Porto. Cr$ 15,00 

Svensson, Jón, S. J., A Cidade à 
Beira-Mar. Novas Aventuras de 
Nonni. Trad. de Raul Machado. 
Livraria Apostolado da Imprensa. 
Porto, 1945. 2.ª ed. 319 pp. 

Br. Cr $15,00 
Spillman, J., S. J., Avô- e Neto. Nar

rativa Histórica. Porto 1943. 122 
pp. CrS 10,00 

MúSICAS SACRAS · 

Acompanhamento do Proprium San
ctorum ad exemplar editionis Va
ticanae Concinnatum. Harmonice 
Modulavit Julius Bas. Desclée et 
Cie. Tournai (Bélgica). Grande 
brochura de 320 pp. CrS 120,00 

Acompanhamento do I{yriale seu 
Ordinarium Missae. Harmonice 
modulavit Julius Bas. Desclée et 
Cie. Tournai (Bélgica). Grande 
brochura de 100 pp. C1·s 40,00 



Oantus Passionis Domini Nostri Jesu 
Christi secundum Matthaeum, Mar
cum, Lucam et Joannem. 3 vols. 
Roma. 74-37-33 pp. Boa Encader
nação. CrS 150,00 

Kyriale seu Ordinarium Missae. Con
tém as 18 missas da edição Vati
cana, 4 melodias do Credo e 22 
peças ad llbitum, em notação gre
goriana. Desclée et Cie. Tournai 
(Bélgica). Encadernado. 100 pp. 

CrS 15,00 
O mesmo em notação musical mo

derna. Encadernado. 112 pp. 
Cr$15,00 

Parolasien Romain, Messe et Office 
pour les dlmanches et fêtes, chant 
grégorien de l'édition vaticaine, 
Montréal 1944, 1975 PP. 

Enc. Cr $100,00 

Chants Usuels en l'honneur du S. 
Sacrement et de la S. Vierge. 
Desclée et Cie. Tournai (Bélgica>. 
Brochura de 32 pp. Cart. Cr$ 6,00 

Offlcium Majorls Hebdomadae et 
Octa.vae Paschae. Typis Polyglottis 
Vaticanis. Roma. Boa Encaderna
ção, 668 pp. 01'$ 100,00 

·------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
Para os devotos de Nossa Senhora: 

Ecos Marianos da _Basílica Nacional 
de Nossa Senhora Aparecida 

,. de 1949 
Riqufssimo e artfstico manancial de instruções e informações. 

264 págs. em ótimo papel, com inúmeras· ilustrações. 
Preço: Cr$ 10,00 

Pedidos à 
EDITORA VOZES LTD~ 

Caixa Postal, 23 - Petrópolis - Estado do Rio 
Temos à disposição ainda al_guns exemplares de 1948 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
O livro de orações inspirado pelo próprio Deus: 

LIVRO DOS SALMOS 
em latim . e português 

Novo texto aprovado por S. S. Pio XII e publicado pelo Instituto 
Bíblico Pontifício, acompanhado da versão portuguesa 

'do 
Pe. Frei J. M. l\'I. Cunha Portugal, O. F. M. 

E' esta, de todos os pontos de vista; uma obra feliz e bem acabada. 
E', sobretudo, muito apta a fazer degustar e amar a poesia dos sal
mos, inteligível e fluente nesta versão portuguesa, como na nova ver
são latina que em confronto se lê, e sempre cheia dos profundos 
sentidos que tem no original e cujas riquezas a meditação faz inegà-

velmente descobrir, sem jamais esgotá-las. 

Papel bíblia, boa encadernação, 474 pp, 
Cr$ 40,00 

Editora Vozes Ltda., Petrópolis, R. J. 



Novidades Recebidas do Exterior 
Amadeo, R., Problemas de la Edu

cación. 220 pp. Buenos Aires 1947. 
01'$30,00 

Anónimo, La Cristianización de la 
Vida Rural. 229 pp. Buenos Ai
res 1948. Enc. CrS 60,00 

Benoit, - Bickel, J ., Religión y 
Deporte. 114 pp. Madrid 1947. 

CrS 18,00 
Busquet, J., et García-Bayón, J., 

Thesaurus Confessarii seu Brevis 
et Accurata Summula Totius 
Do:::trinae Moral!s, 959 pp. Madrid 
1940. Enc. CrS 60,00 

Ehl, A., Direction Spirituelle des 
Rellgieuses. 367 pp. Bélgica 1948. 

CrS 75,00 
Fleckenstein, Personalidad y Enfer
. medad. 410 pp. Enc. Cr$ 90,00 
F1·õbcs-, J., S. I., Compendio de Psi-

cologia Experimental. 410 pp. 
Madrid 1948. CrS 80,00 

Greeve, H. de, S.O.S., La Pasión 
de Cristo en Nuestro Tiempo. 351 
pp. Buenos Aires 1948. CrS 35,00 

~ã9 João da Cruz, Obras Espirituais 
do Doutor Místico. Fátima 1948. 
XXXII-1-957 + XVI pp. Cr$ 60,00 

Lacroix, J., S. 1., Guia de mi vida 
c1·istiana. 361 pp. Madrid 1947. 

CrS25,00 

e • • 

O'Brien, M. C., Principios de So
ciologia Cristiana. 440 pp. Buenos 
Aires 1948. CrS 75.00 

Reca, La Inadaptación Escolar. Pro
blemas de Conducta dei Nino en 
la Escuela. 214 pp. Buenos Aires 
1947. CrS 35,00 

Salsmans, J., S. I., Deontologia Ju
rídica o Moral Professional dei 
Abogado. 297 pp. Bilbao 1947. 

. Enc. CrS 80,00 
San Isidoro, Obras Escogidas. 393 

pp. Buenos Aires 1947. 
Enc. Cr$ 35,00 

Santo Tomás de Aquino. Opúsculos 
Filosóficos Genuinos. 827 pp. 
Buenos Aires 1947. Enc. CrS 120,00 

Sertillanges, A. D., El Amor Cris
tiano. 287 pp. Buehos Aires 1948. 

CrS35,00 
Thils, G., Nature et Spiritualité du 

Clergé Diocésain. 461 pp. Bélgica 
1948. CrS 75,00 

Urrutia, U., S. J., Los Nombres de 
Maria. 510 pp. Buenos Aires 1948. 

Enc. CrS 45,00 
Vário~, Antologia de Oratoria Ma

riana.· 436 pp. Madrid 1948. 
, Cr$50,00 

Zubiri, X., Naturaleza, Historia, 
Dios. 486 pp. Buenos Aires 1948. 

Cr$80,00 

• r 

~ S P O N S A ·C H R I S T I 
Revista Mensal Para Religiosas 

Publicada pelos Padres Franciscanos, com ~ colaboração de di
versos sacerdotes do Clero Secular e Regular. 

Preço da assinatura anual Cr $40,00. 

Todos os pedidos de assinatura devem ser dirigidos à 

EDITORA VOZES LTDA. 

C. Postal, 23, Petrópolis, R. J. 



Novidades recebidas 
da Editora Marietti, Torino, Itália 
Aertnys-Damen, Theologia Moralis. 

900-879 pp. Torino 1947. 2 vols. 
Broch. CrS 200,00 

Caietani, T. de V., In de Ente et 
Essentia D. Thomae Aquinatis. 
260 pp. Torino 1934. CrS 25,00 

Cappello, F. M.; S. I., Tractatus Ca
nonico-Moralis. De Censuris iuxta 
Codicem Iuris Canonici. 515 pp. 
Tol'ino 1933. crs 50,00 

Cappello, li'. M., S. J., Tractatus Ca
nonico-Moralis de Sacramentis. 
777-782-266 pp. Torlno, 1942-44-45. 
3 vols. ar$ 200,00 

Carbone, C., Praxis Ordinandorum. 
325 pp. Torino 1943. CrS 30,00 

Corona.ta, P. M. C. A. C., O. M. C., 
Institutiones Iuris Canonici ad 
Usum Uti·iusque Cleri et Schola
ru1.11. 1074-707-721-700-333 pp. To
rino 1948. 5 vols. 

Broch. crs 350,00 

- Institutiones Iuris Canonici ad 
usum Utriusque Cleri et Schola
rum. De Sacramentis. 656-400-
1210 pp. Torino 1943-46-48. 3 
vols. Broch. CrS 200,00 

- Compendium Iuris Canonici. 661-
631 pp. Torino 1947. 2 vols. 

· Broch. CrS 125,00 

Daffara, M., O. P., De Deo Uno et 
Trino. 464 pp. Torino 1945. 

CrS40,00 

Garrigou-Lagrange, R., O. P., De 
Eucharistia. 436 pp. Torino 1946. 

CrS50,00 

- De Gratia. 431 pp. Torino 1946. 
. CrS50,00 

- De Christo Salvatore. 549 pp. 
Torino 1946. CrS 50,00 

- De Deo Trino et Creatore. 466 
pp, To1·ino 1944. CrS 50,00 

Martyrclogium Romanum. 677 pp. 
Torino 1939. Encad. CrS 125,00 

Parente, P., Oollectio Theologica Ro
mana. 6 volumes. 

1.0 - Theologia F'undamentaUs. 223 
PP, Torlno, 1946. Cr$ 25,00 

2. :- De Deo Uno et Trino. 332 pp. 
Torino. 1946. Cr$ 35,00 

3.0 - De Verbo Incarnato. 329 pp, 
Torlno, 1946. Cr$ 30,00 

4.0 - De Creatione Universali. 180 
pp. Torino, 1946. Cr$ 25,00 

5.0 - Anthropologia Supernaturalis 
216 pp. Torino, 1946. Or$ 25,00 

6.0 - De Sacramentis. 459 pp. To
rino, 1946. ' crs 60,00 
Só se vende a obra completa. 

7.0 - :Ce Novissimis. 142 pp. Torino 
1947. CrS 30,00 

Plus, R., S. J., Battesimo e Cre
sima. 158 pp. Torino 1948. 

CrS 15,00 

Rossi, G., Cortesia Sacerdotale (Ga
lateo del Sacerdote). 246 pp. To
ri!lo 1944. CrS 20,00 

S. Thomae Aquinatis, In Omnes S. 
Pauli Apostoli Epistolas. 604-472 
pp. Torino 1929. c1·s 120,00 

- In Metaphysicam Aristotelis. 797 
'·pp. Torino 1935. CrS-80,00 

- In Decem Libros Ethicorum Aris
totelis ad Nicomachum. 747 pp. 
Torino 1934. · CrS 75,00 

- Summa Contra Gent!les. 581 pp. 
Torino 1946. CrS 60,00 

- Summa Theologica. 608-615-943-
1127 pp. Torino 1948. 4 vols. 

Broch. crs 300,00 

Simon-Dorado-Pl·aclo, C. SS. R., 
Praelectiones Biblicae. Novum 
Testamentum. 1032-551 pp. Tori
no 1947. 2 vols. Broch. CrS 150,00 

- Vetus Testamentum. 535-276 pp. 
Torino 1941. 2 vols. 

Broch. CrS 100,00 
- Propaedeutica Bíblica. 436 pp. 

Torino 1938. Broch. CrS 35,!)0 



SANTA CATARINA LABOURE' 
E A MEDALHA MILAGROSA 

pelo 

Pe. Jerônimo Pedreira de Castro, C. M. 

E' um belo livro de 264 páginas de texto e 11 de ilustrações em 
papel couché. Escrita por mão de mestre, a vida desta Santa Irmã 
de Caridade empolga, instrui e edifica. O que mais comove são os 
autênticos relatos das aparições de Nossa Senhora das Graças, orde-

. nando cunhar a Medalha Milagrosa. 

Preço: Cr$ 20,00 

Pedidos à 

EDITORA VOZES LTDA. 

Caixa Postal, 23 - Petrópolis, R. J. 

[i]l•••••e•••N+Hn•••n•&iti&IW-•••••••••••••n~ 
SALMOS E CANTICOS DO BREVIARIO 

Tradução ( do hebraico) e Comentário 

pelo 

Pe. Bernardino de São José 

da Ordem Hosp. de S. João de Deus 

Indispensável para todos os que se dedicam ao sacerdócio para com
pleto conhecimento dos salmos do Breviário e de útilidade para 
todos os fiéis que se interessem pelo estudo e verdadeiro conheci-

mento dos livros litúrgicos. 

Brochura de 590 páginas 

Preço : Cr$ 35,00 

Pedidos à 

EDITORA VOZES LTDA. 

Caixa Postal, 23 - Petrópolis, R. J. 



QUADROS 

Antigo Testamento: 

l. A Criação 

B1BLICOS 

2. Adão e Eva expulsos do Paralso 
3. Caim e Abel 
4. O Dilúvio 
5. Sacrifício de Noé 
6. Sacrifício de Melquisedec 
7. Sacrifício de Isaac 
8. José vendido por seus irmãos 
9. Deus fala a Moisés 

10. Passagem pelo Mar Vermelho 
11. Os dez mandamentos 
12. A serpente de bronze 

Novo Testamento: 

13. Zacarias e o Anjo 
14. Anunciação 
15. A Visitação 
16. Adoração dos pastores 
17. Apresentação no Templo 
18. Adoração dos Reis Magos 
19. Fuga para o Egito 
20. Jesus no Templo 
21. Batismo de Jesus 
22. Bodas de Caná 
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26. Jesus e as crianças 
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28. A Transfiguração 
29. 0 Bom Samaritano 
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31. última Ceia 
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33. Flagelação de Jesus 
34. Jesus coroado de espinhos 
35. Crucificação 
36. Sepultamento de Jesus 
37. Ressurreição de Jesus 
38. Tu es Petrus 
39. Ascensão de Jesus 
40. Pentecostes 
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