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NORMAS FUNDAMENTAIS PARA O DESENVOLVIMENTO 

DO APOSTOLADO DAS RELIGIOSAS ENFERMEIRAS (1) 

Damos nossas paternais boas vindas a vós, queridas filhas. Religiosas 

e Superioras de hospitais. clínicas e casas de saúde .. V óS vos reunistes em 

Roma para vossa primeira Assembléia Nacional. a fim de estudardes o tema: 

OI Vida e apostolado religioso. técnica. organização e prática da assistência' 

sanitária aos doentes"; pareceu~nos portanto que não poderíamos ter ficado 

ausentes. Nós que ob;3ervamos com suma alegria o movimentar~se. com 

prudência e coragem. do mundo das Religiosas, ocupadas no exame dos 

meios e métodos que serão mais úteis na atualização de sua vida e de sua 

ação apostólica. 

Isso demonstra a vossa certeza de que a Igreja, imutável em seus 

princípios e em suas instituições essenciais, não fica no entanto imóvel. mas 

vive, cresce e se adapta aos novos tempos e às mudada's circunstâncias, para 

ser, em tôdas as épocas, a alma do mundo. Pela vossa generosa, pronta e 

confiante resposta aos desejos da' Santa Sé, Nós somos gratos a quantos qui. 

seram enfrentar os problemas complexos e numerosos que vos dizem respeito. 

E ped'imos a Deus queira iluminá·los e assistí-Ios neste árduo empreendi. 

mento que tOlnararn para si. 

Não é necessário que reafrmemos Nossa certeza a respeito da insubs

tituibilidade das Religiosas nos vários campos do apostolado católico, so

bretudo no da educação e da escola, não menos que no da carida'de. A pró

pria obra missionária da Igreja é quase inconcebível, desd~ muito tempo, 

sem a participação das Irmãs; e também em muitas l'egiões, onde e~tá consti· 

tuída" a sagrada Hierarquia, seu trabalho é indispensável para a perfeita 

organização da cura de almas. Talvez sem sua colaboração a Igreja deveria 

ter renunciado a muitos progressos, não poucas posições conquistadas pe· 

nosa'mente talvez deveriam ter sido abandonadas. Com a obra de vossas 

mãos maternais, queridas filhas, a Igreja sustenta os velhos que caem, com 

as palpitações de vosso coração a Igreja aquece as almas dos pequenos órfãos, 

com o fervor de vossa" dedicação à Igreja assiste aos doentes. 

(l) Discurso de S. S, o Papa Pio xn às Religiosas EnJermtliras por ocasião da Pdmeira Assem

bléia Nac~'Onal das Superioras e Rellgiosas enfermeiras. orqcmizada pela Federoçã:-o Italiana 

das Religiosas Enfermeiras ("I: Osservatore Romano", 26 de abril de 1957). 
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E já que sois um exército de mulheres consagradas a Deus, dedica
das à Igreja em espírito de perene holocausto, é sempre oportuno e, às 

vêzes, necessário. que de quando em vez seja feito o balanço de vosso tra~ 

balho, e, nessa ocasião, se examinem alguns métodos de vida' e de ação, para 

ver se êles são ainda úteis e eficazes, como o foram no~ tempos passados. 

Eis .. vos, portanto. presentes a uma Assembléia onde à oração assídua 

seguem-se o estud'o profundo e os deb;:l'tes animados e serenos: podereis 

muito bem imaginar como ela Nos encontre concordes e confiantes; parece

Nos necessário, de fato, que conheçais bem o que deveis ser, o que deveis 

fazer para que o delicadíssimo argumento da assistência aos enfermos seja 

completa e sàbiarnente examinado e resolvido. Egrégios oradores e conferen~ 

cistas ilustrarão, com a clareza que lhes provém do longo estudo e da diu~ 

turna expel'iência, os critérios que devem inspirar e determinar as relaçõe~ 

entre a vida religiosa e a assistência: aos enfermos; portanto Nós nos limita~ 

remos a propor .. vos alguns breves pensamentos para contribuir, de certo 

mo-do, ao bom êxito de vossa Assembléia. 

1 - Sêde, antes de tudo, verdadeiras religosas. 

E' verdade de fé, ta'mbém- por Nós mesmos recentemente enunciada 

na Encíclica "Sacra Virginitas" de 25 de março de 1954, que a virgindade 

é superior ao estado matrimonial, porque a alma virgem contrai d'ireta~ 

mente vínculos de a'bsoluto e indissolúvel amor com Deus, e com o Deus 

encarnado, Jesus Cristo. De fato tudo o que ela recebeu de Deus como 

dádiva, para ser esposa e mãe, é por ela oferecido a Deus, em holocausto, 

$ôbre o altar de uma completa e perene renúncia. A alma virgem, para che

gar ao coração de Deus, amá-lo e ser amada, não passa através de outros 

cora:ções nem pára tratando com outras criaturas; nada se interpõe entre 

ela e Jesus, nenhum obstáculo, nenhum intermediário. 

Pelo contrário, no matrimônio, ainda que verdadeiro sacramento, 

uma das sete fontes de graça institui das pelo próprio Cristo; ainda que im .. 

pOl-tando na oferta recíproca de um a'o outro cônjuge; ainda que alcançando 

uma verdadeira união de vidas e de destinos, há nêle, em relação "a Deus. 

algo que fica detido, que absolutamente não fica entregue ou fica entregue 

mas não completamente; somente as almas virgens oferecem aquilo que 

para outras almas que amam é uma meta inatingível: para elas o primeiro 

degrau de sua subida é também o último; e o término da' subida é juntamente 

cume e abismo de profundeza. 

Chamadas por Deus, por um desígnio inefável de amor, a êste estado 

de predileção, vós deveis ser de fato, não obstante qualquer sacrifício, o que 

sois de direito. 



DISCURSO DE S. S. PIO xn As RELIGIOSAS ENFERMEIRAS 387 

Deveis ser verdadeiras espôsas do Senhor: almas indissolúvel. íntima 
e unicamente unidas a E'.le; almas sem mancha, separadas do mundo dos sen~ 

tidos, do mundo do dinheiro, do mundo das vaidades. E de boa mente re~ 
conhecemos. que muitíssimas Irmãs corresp~ndem plenamente a'o ideal de 

sua vocação ou ao menos muito se lhe aproximam. Oh f s.e ta~s fossem tôdas 
elas, quantas são as religiosas do mundo I Se entre elas nunca existissem - não 

dizemos traições - mas os mínimos indícios de infidelidade, os mínimos si
nais de indiferença, de frieza e de incompreensão I Só Deus sabe que imenso 

florescer de vida e frutificar de ohras haveria de ver a Igrejal E disso aperR 

ceber~5e-iam sobretudo os enfermos a vós confiados, os quais veriam em 

vós, sempre e verdadeiramente, a Jesus Cristo. 

Para que essa vida' religiosa não fique em perigo nem venha a ser 

prejudicada pela vossa obra de assistência aos doente.s, vós deveis reagir 

contra tudo o que se opõe ao espírito de absoluta e perene entrega a Deus. 

Cuidado, por exemplo, com a'quela ação desordenada e agitada que não 

deixa tempo e calma para Jesus; para ouví~lo, para pedirRlhe quais são ás 

suas vontades, seus desejos, suas preferências; para darRlhe conta' do que 

fizestes, do modo como o fizestes. Cuidado ainda com aquilo que possa 

afastarRvos por muito tempo e muitas vêzes da vida comum: a quat se im~ 
porta algumas renúncias, é também uma válida proteção para vossa vida 

interior ~ um grande exercício de ca'ridade. Cuidado com a observância do 

espírito de pobreza, não somente individual, mas também coletivo. Sem 

dúvida Nós c.cnhecemos muito bem as exigências econômicas de vossas clí~ 

nicas, as. quais querem e devem estar em pé de igualdade naquilor que é 
necessário a um hospital moderno, e que nem sempre é fácil, em tais condi~ 

ções, permanecer em tudo fiéis ao ideal de pobreza. Apesar disso. acredita .. 

mos que podemos vos tornar avisadas quanto ao perigo de fáceis tentações, 

das quais nem sempre ficaln isenta's as Religiosas que assistem aos doentes; 

referimo~nos a algumas clínicas, onde parece que os critérios acabam sendo 

pouso diferentes dos .de certas emprêsas de lucro. 

2 - Do espírito religioso intensamente vivido há de brotar em vós 

a assistência assídua aos enfermos. 

Desde quando a doença alcançou o homem. nunca faltou quem se 

preocupasse em assistíRlo, tl'a'táHlo, como os tempos e os ·meios .'Permitiam. 

Mas os edifícios propriamente ditos, construídos com a finalidade de abrigar 

e assistir os doentes, surgiram mais tarde e - é necessário não o esque~ 

cer - somente como consequência da caridade universal, deixada. como 

herança à Igreja pelo seu divino Fundador, como tivemos oportunida'de de 

'demonstrar em outra ocasião (cfr ... Disca"rsi e· Radiomessaggi; voI. XIV. pags. 
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155-156). Hoje dêste problema - como de muitos outros - estão inte~ 

reesados também a,quêles que por longos tempos ficaram indiferentes e au

sentes. Benditos sejam os esforços. e benvindos sejam qua'ntos, na grande 

casa do humano sofrimento, querem prestar sua obra. Mas ninguém pense 

que a Igreja possa abandonar seu ofício de consoladora dos doentes e dos 

que sofrem; ninguém. de fato, poderia substituí-Ia: inteiramente em sua missão 

junto aos doentes. que não possuem somente um corpo. mas também uma 
alma a qual, na maioria das vêzes, é que precisa de cura. E achamos que os 

primeiros a serem convencidos disso são os bons médicos. os quais pod.em 

muito bem avaliar a grandeza do benefício e da obra das Irmãs enfermeiras 

católicas. 

Daí Nosso desejo de que não se fique parado no caminho empreen

dido, o qual tem como meta (t preparação de uma multidão de almas cada 

vez mais numerosas e mais prontas para as funções que as esperam junto 

aos doentes. Para isso vós, queridas filhas, deixastes a família', a que já era 

vossa e a outra que poderíeis ter possuido; portanto nada deveis descuidar 

de quanto pode vos tornar mais capctzes para dirigir casas de saúde e espe

cialmente para socorrer aos enfermos. Para esta obra não basta ser religio

sas, nem ainda religiosas perfeitas; é necessário possuir também. as indispen

sáveis noções técnicas relativas aos novos métodos de cura, aos novos instru

mentos a serem empregados, aos novos remédios a serem ministrados. Send'~ 
Religiosas, vós deveis. como e mais do que as outra's enfermeiras, controlar 

vosso temperamento e formar vosso caráter, Precisais, por exemplo, duma 

firmeza doce perante as intemperânças ou pedidos indiscretos dos doentes; 

precisais, de Um ritmo dinâmico de vida e, ao mesmo tempo, de uma calma 

constante que vos permita dominar os acontecimentos. Precisais de uma 

prontidão que 'nunca vos encontre impreparadas, mesmo nos casos mais im

previstos e mais improvisos; Pl'ecisais de uma paciência serena, alegre, de 

saber prever e prover, que nada esquece e nada descuida. E como já reco

menda'rnos nada aceitar que possa ser prejudicial ao genuino espírito religioso, 
assim devemos admoestar-vos que, às vêzes, certos horários e costumes po

deriam tornar menos eficiente e menos fácil vossa função junto aos doentes. 
Também nisso as Superioras devem demonstrar~se mais sábias e mais vigi~ 

lantes. Vós deveis ser religiosas e ao mesmo tempo assistir aos doentes; é 
necessário vos empenheis em que a'mbas as exigências sejam consideradas 
e realizadas. 

3 - Para isto nos parece ser eminentemente útil ver Jesus em cada 
doente. 

Quando chega em vossas clínicas, em vossos hospitais, algum hóspede 
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ao qua:l parece sejam devidos. por qualquer justo motivo, especiais cuidados, 
sabeis o que sói acontecer: logo é um completo acorrer, oferecer~se e prodi-

galizar-se de médicos. de enfermeiros, toclos, para' que nada lhe falte, de 
nada êle possa se queixar. O que aconteceria, então, se um dia, improvisa .. 

mente. viesse Jesus ff pedir hospitalidade? qual não seria a contenda para 

ficar perto dêle, qual a prontidão a qualquer sacrifício, para serdes vós 

escolhidas para fazer-lhe companhia. consolá-lo, e tratá-lo" Então tôda deli .. 
cadeza parecer"vosHiEt insuficiente, todo cuidado pequeno demais, qualquer 

horário oportuno. 

Ora, é certo que cada homem doente é a imagem de Jesus. .. Domine, 

quando te vidimus infirmum?" perguntar~lhe-ão um dia os: eleitos, .. et ve

nimus ad te?". E o Senhor responderá: .. quand'iu fecistis uni ex his fra

tribus meis minimis. mihi feci,ti," (Matth. 25, 39.40). 

Se tivésseis viva esta fé; se além dos vultos humanos - vultos contraÍ

dos pela dôr o~ embranqueci dos pelo consumir-se do ~)Tganismo, vultos infla~ 

mados pela febre, vultos inquietos pelo medo de o ma:l se tornar mais grave, 

vultos imóveis e resignados - se além de todos os vultos vós soubesseis 

reconhecer Jesus em tôdas as salas, estendido em todos os leitos, imóvel na:. 
solenid'ade misteriosa das salas operatórias; não perceberíeis mais a mudanç."l 

da capela à sala:, nem subsistiria o temor de que a observância religiosa seja 

prejudicial à assistência e esta nociva àquela. Vós continuaríeis amando-o 

igualmente, como e em qualquer lugar ªe esconda. Não haveria interrupção 

a1guma de colóquio com f.Ie; nenhuma distração, nenhum esquecimento do 

que lO:le quer. 

Então para vós seria fácil passar as noites insones junto aos doentes 

graves, a quem já se obscurece a visão e morrem no coração tôdas as espe

ranças humanas; então saberíeis sorrir peran~e a indiferença:, e até, perante 

o insulto; então saberíeis encontrar sem,pre energias novas e frescas, como 

se o doente de hoje fosse o primeiro de quem vos aproximasseis; então sa

berfeis ser minuciosas e exatas, como se êle fosse o último doente a quem 

devesseis prestar cuida.-cfos antes de serdes chamadas por Deus. 

Queridas filhas I 

Eis quanto julgamos nosso! dever dizer-vos ao inaugurar esta vossa 

Assembléia, que abençoamos com tôda a efusão de nossa alma, gratos pelo 

que fizestes até agora e cheios de confiança pelo que fizerdes ainda no futuro. 

A Igreja, o Papa contam convosco: em vossa dedicação completa, 

em vossa capacidade, em vosso esp.Írito. de amor. 



MISSA PÓS-MERIDIANA E JEJUM EUCARíSTICO 

MOTU PROPRIO 

Ficam ampliadas as COl1cessões feitas pela ConstituiÇão 
Apostólica "Chrislus Dominus" 

PIUS PP. XII 

Nos primeiros dias de 1 953 promulgamos a Constituição Apostó

lica "Christus Dominus". pela qual mitigamos o rigor da lei do jejum euca

rístico, para que os fiéis frequentemente possam receber a Sagrada Comunhão 

e mais fàcilmente satisfazer ao preceito de assistir Missa nos dias santifica'dos, 
e concedemos aos Ordinários dos lugares a faculdade de permitir a celebra

ção da Missa e a recepção da sagrada Comunhão nas hOl"as pós-meridianas, 
sob determinadas condições. 

Reduzimos a três horas para os sólidos e a uma: hora para os líquidos 

não alcoólicos. o tempo do jejum a ser observado antes da Missa ou da Sa

grada Comunhão que se celebra ou é recebida nas horas pós-meridianas, 

Movidos pelos abundantes frutos conseguidos desta concessão, os 

Bispos muito nos agradeceram e muitos dêles, em vista do maior proveito d'os 

fiéis, com insistência e reiteradamente nos pediram a fa'culdade de permitir 

a celebração da Missa nas horas pós-meridianas. Pediram ainda estabelecer 

a mesma duração do jejum a ser observado antes da Missa ou da sagrad'a 

Comunhão, que se celebra ou se recebe na's horas antemeridianas. 

Nós, considerando as grandes mudanças que se verificaram na ordem 

dos trabalhos e das repa'rtições públicas como em tôda a vida da sociedade, 
deliberamos satisfazer aos insistentes pedidos dos sagrados Antístites, e por

tanto decretamos: 
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1) - Os Ordinários dos lugares. exc~tuados os Vigários Gerais 

sem especial mandato, podem permitir a celebração da' Missa nas horas 
pós~meridianas todos os dias, se o bem espiritual de um considerável número 

de fiéis o exigir. 
2) - O tempo do jejum e'.1carÍstico a ser observado pelos sacerH 

dotes antes da Missa e pelos fiéis antes da sagra'da Comunhão, seja nas horas 
antemeridianas seja nas pósHmeridianas, fica limitado a três horas quanto 

ao a'limento sólido e bebida alcoólica, e "a uma quanto à bebida não alcoólica; 
o tomar água não quebra o jejum. 

3) - O jejum eucarístico no tempo supracitado deve ser observado 
também por aquêles que celebram a Missa ou recebem a sagrada Comunhão 

à meia noite ou nas primeira';> horas do dia. 

4) - Os doentes, ainda que não acamados, podem tomar bebidas 

não alcoólicas e remédios verdadeiros e propIÍamente ditos, sejam líquidos 

ou sólidos, antes da celebração da Missa e dff recepção da Sagrada Comu

nhão, sem limitação de tempo. 

Exortamos porém vivalnente os sacerdotes e fiéis que o podem 

fazer, que antes da Missa ou da Sagrada Comunhão observem a venera'nda 

e antiga forma do jejum eucarístico. 

Todos portanto que usufruírem destas faculdades queiram, conforme 

as próprias fôrças, compensar o benefício recebido com mais fúlgidos exem

plos de vida cristã, especialmente com obras de penitência e de caridade .. 

Quanto está prescrito e contido nêste f\1otu Proprio entrará em 

vigor no dia 25 de março, festa da Anunciação da Bemaventurada Vir
gem Mariff. 

Fica abrogada qualquer disposição em contrário, ainda que digna 

de especial menção. 

Dado em Roma, em São Pedro, no dia 19 de março, festa de São 
José, Padroeiro da Igreja Universa'l, de 1 95 7, décimo nono de Nosso 
Pontificado _ 



BREVE COMENTÁRIO AO "MOTU PROPRIO" 

SACRAM COMMUNIONEM 

P~. "Dr. T;qo G. CIoin CIOa. 

MMivando a. no"'" no rma. a Teopei,o d. Mi_ pl>,·me ,idi.n. e do 
j.jum cuca" .,ko, conotata o Sumo Pond fiu. c<Jm .qu!le .dmi,/ivel ..,nlido 
d ... reoolid.d ... mode", .... ue lhe' p. l>prio. que ao "an.fon .. ao;õeo d. di"'· 
11 ..... onlh .. ic ... admin;'I •• li ... e tocial do mundo modomo hOWl:enom uma 

profunda mudançoo DO " .. ó,i .. d .. atividad ... huma ..... I .... oformando. pa." 
nlo poI>Coo, o dia em noil ••• noilo em dia e lomando pa .. mui,.,. dillcit • 
... i'l!ncUo , MiNa " a • ...,.,~ da Com .. nhão na. hora. aI' arora _Ix· 
lecld .. pela lqlolaçio ecle.ib, i ••• COn ...... "n'emen'" 'OmOU'" 'ambOm o 
l~i muhi .. """I •• do jejum .... "",I.,ieo ocmp.e moi. ;nad"""oda. 

De"'e . lau lU dedni.,. vinha a Santa Sé, p,or.eMlvamen'o, .emo
di.mdo tai. ineonvenien te.. parti<:ulo.mente pela COnotil .. içio Apoo,óli"" 
"a.".tu. Dominu." (6 d .. janeiro de 19S3), ,edu~do, p"". Miua e 
Comunhão ,,_!in ... ° jejum C\K&" otico a trio ho ... quanto aO olimento 
"lido o. um. hora quanto 100 be1»d .. nio _k06lkM). Niot. ~ Mo ... Pooprio". 
por&.., proudo O Papa a ...... ad.ptação maio radieool. particulormente 

.. ...."to, lei do jejum cu",,""''''' , 
Publicad .. n. leMa d. Sio J ..... aO. 1901" m"Ç<I d!"o ano, come-

ç . ....... nOv .. norma ... viaoro. na le ... de No ... Senhora d. Anunciação, 
ao. 25 do mumo m"o. 

Ou.. inov ... õeo mc."" . ... eop.odal ",""""o, p ............ , a h.tquência 
d ...... MiMa0 e. ___ .. do, • horo . ... que podem .... ""'."rad_ 
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I - O Ordinário do lugar (não, porém. o Vigário Geral, se não tiver 
especial mandato), pode pel'mitir a' celebração, até diária, da Missa pós~me~ 

x:id'iana. sob a condição que o bem espiritual de parte notável doS' fiéis o 
exija. Adotando o OI Motu Proprio" para a condição da licença a expressão 

do cano 806 § 2 que rege a licença da binação da Missa ... notabilis pars 

fidelium". pode a casuística, já fixada pela Teologia moral para a binação. 

ser aplicada à Missa pós~meridiana. 

2 - Ao passo que a OI Christus Dominus" fala em Missa. vespertina, 
proibindo. explícitamente. que seja celebrada antes de 4 horas da tarde, fala 
o .. ~otu Proprio" em Missa' pós-meridiana, sem limitação de tempo, abrin .. 

do ao que nos parece. a possibilidade de celebrá~la em qualquer hora depois 

do meio dia. 

11 - O jejum eucarístico. 

Tendo os doentes um lugar particular no coração da Igreja, estabelece 

o Papa pa"ra êles normas particulares, mais suaves do que para os fiéis comuns. 

1) - A. normas comuns. 

a) - A norma uniformizada do jejum eucarístico, tanto para cele

brar a Missa como para receber a Sa'grada Comunhão, é a de três horas 

quanto ao alimento sólido e à bebida alcoólica e de uma hora quanto às 

demais bebidas. A norma da' "Christus Dominus" para a Missa e Comunhão 

vespertinas, portanto, vale agora também para a Missa e Comunhão ante

meridianas. Assim fica abolida', para todos, a antiga lei do jejum .. de meia 

noite em diante". Não é mais a meia noite mas a hora da Missa e da Comu

nhão que constitue o ponto de partida para ca'lcular o prazo de jejum obriga

tório, ponto de partida êste que é para o celehrante o início. da Missa, para 

o comungante o momento da recepção da Comunhão. Estes prazos devem 
ser tomados rigorosa'mente (embora sem escrupulosidade) e não aproxima

damente apenas, de forma que 45 minutos não constituem a hora e 2 1/2 

hQras não são. as três, exigidas pelas normas. 

Qualquer bebida alcoólica é colocada na' mesma linha que o alimento 

sólido e pode ser tomada até três horas antes de celebrar ou comungar. ao 

passo que a .. Christus Dominus" proibia o uso de licores de meia noite 

em diante. 

Água\ como já foi estabelecido pela" Christus Dominus", não quebra 

·0 jejum. Comentariando em "L'Os!'lerv~tore ROlnano" o ·"Motu Proprio", 
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oh.erva "c..rd. Ott"";ani. Set.retí.rio d . S. Congr"llação cio S. Oficio. que 
00 documento. pontifício. anterior •• UlaVam. tradicionalmente .. u p .... üo 
"'aua natural" e que. pel .. . ubsrituiçio duta por "'RU." um mai .. .., pode 
conduir que água. mineral, eventualmente ai' com gn (I'. e. água Sio Lou. 
renço etc. ) , por oer "'11"." nO oentido comum d a palavra. eotá pedeita_ 
mente fora da lei do jejum eucarhtico e ""d" oer tomad .... . em infTingir lO. 

I";, até" momento de celebra, ou comungar. 

b) _ Eot .. no.mu cOnlltituem, em go.al. uma dimi n "i~iio do ';in' 
d .. lei do jejum eucaríotico. viRente até ago,., Há. porém. um "".." expll· 
dtamenle pTOviolo ""lo "MOI .. Prop';"", em que ela. co""li!uem um 1l'U_ 

mento de rigor. Quem celebra r ou ""munga, nu "ri,nei, •• hora. d. madru_ 
gad. (I'. e ... Mi .... do G.lo). col' ouiei,o à. normu mendonadu no 
i'em .• a ". d. modo .. ue par ... êle nio ..,ja ... fie''''''e ,,.lar em jejum d .. me;" 
noi'e em dian.e. COmo a lei a.'; &lr0no ••• a t" ... . 

<, - Cumpre a .. ui observa, .. u .... "Mot" Proprio" eOlabelece. 
explícitamen' •. nOrma' apen •• <luan'" ao jejum eueado,ico. niio porém. 
<lUal.!O • ho,a em <I"e .. S. Comunhão p"",a ter ,,,,,ehida. A lei <lu e "'Sula 
eMa ma.",i .. delennina: "A Sagrada Comunhão p-ode .,,, di"ribuid .. naQuel'" 
1.0'" "pen .. , em que .. pode ""Ieb ... , O oaerifíclo da Mi .... a niio .. ' <lU" 
um motivo "",oivel "'Irir .. O contrário" (Can. 867, § 4). Será 'lU"; o 
"MOlu PToprio". autorizando O' Qrdinárioo do IUlrar • da' li"""ça, em ce.
ta. cireu .... ànc ..... d. celeb ... , • Mi ... em qualquer hora p6o-meridian •• con
cede. implícitamen •••• licenç. de comuns., em qualquer hora pó .. m.ri. 
di ...... embo •• nio .. celeh,e Mi ... naquel .. ho,a . nem haja O mo.ivo. indi
cado pelo Can. 867. § 4) Es.am"" indi .... dos • '".ponder: nesativa
mente. P .... a ooluçio d efini.iva. porém. do ea.o av""rda",os .. palav, .. 
d ... competen'" au.o,id .. d .. eele"'Miea. 

2) _ AI n ........... P". doent .... 

Além de sozarem da diminuiçiio do ';100r do jejum euc",íllico. 
concedida .. lod.,.. podem o. doent .. 'om.r, ..,m limitação alguma de 
lempo. (po,tanto. alé ° momento de celeb.a, ou eomunlOa,) •• "do que. no 
oen.ido v"rdad~i,o " prl>prio d. palavra. é ,emêdio. nio po,ém bebida 
alcoólica. Niio impcrt .. se lai. ,emédio. .. j . ... presc,iloo pelo médico ou 
não. compno.doo n. farm'cia ou preparados em ea .. (p. e. 0 0 vá rios chá. 
de "rvao ".c,). Reméd'o. no sent,do do ""Mo.u Proprio". porém, nio ~ a 
a1iment~ q"e O doent •. evenlualmente por p .... ocrl\:io médica. deve 'om.r. 
p. e.. de du .. e m duas ho.u. 
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Para gozar desta licença não é necessano ó doente esteja acamado. 

Qualquer pessoa que sofrer um notável transtôrno físico (p. e. l10tável d'ôr 

de estômago, de cabeça. de dentes et.c.). está autorizada, sem obrigação de 

recorrer ao confessor. a tomar, sem limitação de tempo, o remédio adequado. 

Na mesma linha que- os doentes podem ser colocadas as gestantes e pessoas 

idosas cujo estado físico lhes dificulta' seriamente observar normalmente 

a nova lei do jejum. 

A nova lei do jejum eucarístico é de uma.simplicida'de exemplar. de 
forma que a casuística, bastante complicada. que a .. Christus Dominus" criara', 

fica reduzida ao extremo mínimo pela uniformização das normas. Não mais 
distinção a fa'zer entre várias categorias de pessoas, entre comunhão ante

meridiana e pós.meridiana; o prazo do jejum não depende mais de trabalho 

pesado, distância da Igreja, hora tardia da Comunhão etc. Não existe mais 

obrigação de consulta'r o confessor para poder usar as facilidadeS' acima men

cionadas. As normas, pela sua simplicidade e naturalidade, estão. além disso, 

perfeitamente ao alcance da inteligência de todos, até de criança's, pelo que 

também a catequese ficará bastante beneficiada, 

O Papa exorta, fina'lmente, sacerdo.tes e fiéis a observ;}.em, se o 

puderem, a venerável e antiga lei do jejum eucarístico,. Tal exortação, porém, 

conforme observa o Card, Ottaviani no comentário mencionado, não im

plica, precisamente por ser apenas uma exorta'ção, obrigação nenhuma, mas 

apenas um insis~ente apêlo a maior generosidad'e. Quem observa a nova 

lei, aproveitando as facilidad'es concedidas por ela, faz bem: quem observa'r 

a antiga, faz melhor. 

Finalizando fazemos votos que se realize o desejo do Sumo Pontífice 

que todos os que forem beneficiados pela mitiga'ção da lei do jejum, com .. 
pensem a diminuição de mortificação por uma vida mais exemplar, parti

cularmente em obras de penitência e caridade, 
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Igino Giordani 

A Assistência a Jesus. 

Existe um óbolo de São Pedro, porque existe um sucessor de São 

Pedro. que continua a obra de Cristo. 

E Cristo para rea'lizar a sua missão de salvação quis servir-se d~s 
esmolas daquelas pessoas que melhor compreendiam' a sua obra, o que Lhe 

permitiu a .E:le e aos Apóstolos e Discípulos - uma comunidade de dez, 

trinta, cem pessoas, e, por vezes, mais - de se darem ao ~postolado. livres 

das obrigações do trabalho e das preocupações econômicas. 

Jesus tinha deixado a oficina de carpinteiro e entregara-se à missão 

de prega'r que havia de ser culminada com a sua morte. F ez-,se pobre de 

forma a depender totalmente da ca'ridade dos outros: dos ouvintes, dos 

instruídos, dos beneficiados, do povo. Jesus podia ter dispensado êste auxí~ 
lio, podia ter~se servido dos. Anjos, como no deserto, para se sustentar. 

No entanto, não o fez normalmente. Viveu, como homem que era, ou tra~ 

balhando até aos trinta anos, ou recebendo a assistência de outros, ou me

lhor, aceitando como assistência (víveres, roupa. alojamento, dinheiro. etc.), 
o que lhe era devido como remuneração, pelos trabalhos que prestava . 

.. Andava por cidades e aldeias ft. pregar e a anunciar o reino de 

Deus. e com me andavam os Doze e algumas mulheres ... que o assistiam 

com os seus bens". (1). 
Estas mulheres que tratavam da assistência dét comitiva de Jesus, 

davam tudo o que podiam: as pobres ofereciam os seus braços para tra
balhar, prepara'r as refeições, acomodar as camas, coser, tecer. etc.; as ricas 

ofereciam dinheiro. Entre estas recorda-se Joana, mulher do ministro de 

(1) Luc. 8, 1-3. 
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Herodes. que pela sua posição social, devia poder dispor de avultados 
meios pecuniários. Com eles pagou. de alguma forma, a sua' cura, com que 

Jesus a beneficiara. 

E todos alcançavam, como hoje continuam a alcançar, benefícios 

de Jesus, 

Todos somos devedores a Je~us; c podemos de alguma forma pagar 

áS nossas dívidas indo ao encontro das necessidades materiais. introduzidas pela 

Incarnação no próprio ambito do espírito, isto é. pelo admirável e infinito 

áto com que Deus, purísshno espírito. se fez um de nós: ." fezKse homem/ 

para que o homem se fizesse Deus". como disse Santo Agostinho. 

A Igreja' continua a obra de Jesus Cristo, continua a Incarnação, 

e por isso mesmo. a Redenção. Também a Igreja é divina e humana, feita 

de espírito e de matéria, de celeste e de terrestre, de eterno e de contin.

gente; e nós somos seus membros espiritualmente como corporalmente. 

Ora o elemento humano tem exigências humanas; e o próprio Papa. 

como Jesus, os Bispos como os Apóstolos, o clero como os Discípulos têm 

necessidade tanto de alimentos como de roupas: alimentar o espírito com 

o Pão dos Anj os e o corpo com o pão dos homem~, Mais ainda: a sua missão 

é beneficiar, passar como Jesus benfazendo; têm. por isso, necessidade de 

meios temporais" 

Devem, por conseguinte, ser aliviados dos cuidados de angariar 

meios como Jesus, como os seus que se puderam entregar à missão espi .. 

ritua'l, porque outros se preocupavam com as suas necessidades materiais. 

Podemos imaginar com que fervor de gratidão e de admiração ofereciam 

hospitalidade e viveres, homens com a inteligência e a sensibilidade de um 

Lázaro, de um Nicodemos, de um José de Arimatéia, como tantos outros 

convertidos da Judéia e da G~liIéia. 

Assistência aos Apóstolos 

Depois da Ascensão de Jesus, continuou iguahnente a assistência 

aos Apóstolos; e São Paulo menciona nas suas cartas pessoas que se pro

digalizavam paTa lhe prestm"em assistência ou auxiliarem velhos, viúvas e 

outros pobres da Igreja. procurando êle manterRse com os seus próprios 

meios. trabalhando de noite" 

E São Paulo referindoRse ainda aos dirigentes da Igreja, recordava 

a: máxima de Jesus: "O operário é digno da sua recompensa". (2). E quem 

dirige a Igreja é o operário da vinha do Senhor. 

(2) Tim. 5.19. 
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o grande Apóstolo reputou como dívida integrante do seu ministé~ 

rio a coleta, isto é, o conjunto das esmolas enviadas. à Igre.ia: de Jerusalém, 

onde viviam ainda alguns Após,tolos. Os pagãos convertid'os, dando G'. sua 
esmola, pagavam, em certo modo, a dívida' contraída ao receberem a fé: 
"São também devedores escrevia São Paulo - porque ,se os gentios 
foram feitos participantes nas coisas espirituais, devem também auxiliar nas 
coisas materiais". ( 3 ) , 

E determinava que a coleta fosse feita ao Domingo: "No primeiro 

dia da semana, cada um de vós ponha de parte, entesourando junto de sí 

tudo aquilo que lhe sucede bem·· (4). 

Desta forma se dá um intercâmbio, em qu~ a'o humano corresponde 

o divino, ao temporal o eterno. 

Nêste sentido e com esta intenção a "Mammona iniquitatis", isto 

é, o dinheiro serve para conquistar amigos junto de Deus, serve para asse~ 

gurar um prêmio eterno. 

Desde sempre esta doação de meios de subsistência' ao sacerdote 

para'o desempenho das suas funções. foi óbvia e admitida por todos. No 

antigo mundo hebráico, sob a Lei mosáica, o Pontífice, os sacerdotes e os 

levitas -eram mantidos com as décimas e com as primícias estabelecidas em 

tôdas as família's. A mesma coisa sucedia e sucede em tôdas as outras 

religiões. 

A Assistência ao Vigário de Cristo. 

Esta obrigação subsiste particularmente na economia do Novo Tes

tarnento, onde o Corpo místico é um órgão hierarquicamente constituído e 

a Hierarquia está totalmente ao serviço dos membros. E se nós verificamos 

já na' época ~postólica os dirigentes da Igreja a tirarem os meios de vida, 

em razão dos seus serviços, das ofertas dos fiéis, com muito mais razão, 

como é evidente" uma tal atitude deve aplicar~se ao Chefe Supremo da 

Igreja. Nêle, Pai dos fiéis, Vigário de Cristo. todos os católicos se unificam. 

quer na fé por Ele ensinada: e propagada. quer por meio dos auxílios justa

mente oferecidos como filhos ao Pai. 

Pode, pois, dizer~se que o Óbolo de São Pedro. como contribuição dos 

fiéis para a sustentação do Sumo Pontífice e das pessoas ligadas a êle pelo 

seu ofício, é tão antigo como a Igreja, faz parte da dignidade e da liberdade 

da mesma Igreja. 

(3) Rom. 15,27. 
(4) I Cor. 16,2. 
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Apenas é novo o nome e a forma de organização que hoje tem. 

Considerado como legislação contínua e ,precisa, o óbolo de São Ped'ro 

vem já do tempo dos anglo~saxões. Convertido~ por Roma. donde o Papa 

Gregório Magno lhes enviou o Evangelho. sentirarnpse particularmente liga.· 

dos à cidade Santa e ao Pontífice, e desde os primeiros tempos, começaram 

com aquela avidez de viajar que havia' de permanecer como característica 

dos inglêses, a pê:regrinar aos túmulos dos Apóstolos, apesar das múltiplas 

dificuldades. 

Aqui veio o rei Ceadwalla a procurar a "glória singular", corno diz 

o venerável Beda, de receber o BatÍsmo e morrer, querendo entrar para 

a vida pela Basílica de São Pedro; e depois de 37 anos de reino, veio com 
igual desejo o seu sucessor, Ina (689~726) abdica'ndo do trono, para ter~ 

minar os seus dias junto dos túmulos gloriosos. Vieram igualmente nohres e 

plebeus. leigos e clérigos, homens e mulheres. 

A afluência a Roma de peregrinos anglo~saxões, desde o fim do 
século VIII, deu origem à fundação de uma espécie de casa de romeiros, a 

primeira. provàvelm·ente. das "scholae peregrinorum", com igreja, hospe~ 

daria e instalações várias para a assistência espiritual e material. Chamou~se 
"Scho]a Saxonum" e deu o nome a! um bairro, "Burgus SaXonum" t que 

permaneceu até aos nossos dias, iunto do Vaticano. A sua fundação é atriw 

buida ao rei Ina, ou a Offa 11. no parecer de outros. 
Pa'ra a conservação desta instituição. lna impôs a cada família do 

seu reino de Wessex um tributo anual - um dinheiro {denarius} - cha
mado na lingua própria Romscot, e que devia ser pago li a São Pedro e à 

Igrej a Romana" . 

Este óbolo foi confirmado, ou talvez restabelecido por alfa li, rei 
da Mécia' em 794, que, em sinal de gratidão para com São Padro,' fez o 

voto, por sÍ e pelos seus, de pagar uma taxa especial. a favor de Santa' Sé" 
de 300 Mancuse (ou Mangons) anuais. 

Estes tributos foram organizados definitivamente pelo rei Ethelwulf 

em 853. Segundo a's antigas crônicas, o rei Ethelwu1f mandava todos os 

anos para Roma, para bem da sua alma. a importante soma de 300 Man~ 
cuse, para serem utilizados em honra de São Pedro, e especialmente pa!ra 

comprar o azeite necessário a tõdas as lâmpadas daquela apostólica igreja; 
100 para fins idênticos na' Basílica de São Paulo e 100 para o "universal 
Papa apostólico". 

Recorda-se ainda que o santo rei Alfredo, filho de Ethelwulf, man

dava pessoalmente e repetidas vezes para Roma a sua esmola' juntamente 
com a do povo' anglo-saxão. 
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No código dinamarquês (Danelaye) promulgado pelo rei Canuto, 

pelo ano 1 03 1, irpós uma peregrinação a Roma, encontraMse um artigo 

que diz o seguinte: 
"Todo aquêle que atualmente é possuidor de rebanhos com um 

valor de 30 dinheiros. deve pagar dos seus próprios haveres o "óbolo de 
São Pedro", se é inglês; se for dinamarquês pagará meio marco de prata. 

E:ste óbolo deve ser exigido no dia da festa dos ~póstolos Pedro e Paulo 
e ser entregue o mais tarde pela festa de São Pedro in vinculis. Quem não 

estiver em dia em tal data, será apresentado à justiça do rei, porque o "óbolo 

é uma esmola real; e esta justiça fa'rá pagar o óbolo e exigirá. além disso, 

uma multa para o bispo ou para o rei. Quem possuir várias casas, pagará 

por aquela em que se encontrar no dia: da festa dos apóstolos Pedro e Paulo". 

O caráter dêste cânon, estendido a tôda a nação inglêsa desde a 

sua unificação feita por Eduardo, o Antigo (901-904) ficou plenamente 
determinado com o nome: Denarius B. Petri e vulgarmente Romepenny ou 

Peter's pence (hoje Peter's pence, em alemão Peterspfennig ou Petersgros-

chen) , ou ainda Rom-feoh, Heordpenny, Romscotj isto é, a taxa de um 

penny destina'da a São Pedro em Roma. E' certo que a taxa paga pelas fa~ 

mOias anglo~5axões foi inicialmente exigida para auxiliar a Schola Saxonum., 

no entanto, desde sempre foi entregue ao Papa - São Pedro vivo - tam~ 

bém para a's suas necessidades; pelo menos, o rendimento destinado à Schola 

aparece sempre junto e confundido com a esmola para a Santa Sé. Seja como 

fôr, parece certo que a soma anual era dividida em pa'rtes iguais entre a 

San ta Sé e a Schola. 

A Tradição doóbo)o. 

Co"m a conquista dos Normandos, a instituição consolidou .. se e sob a 

ação de Guilherme, o Conquistador, "rei ca'rÍssimo e filho único da Santa 

Romana Igreja". como lhe chamou o Papa Gregório VII. que numa carta de 

1 074 O encarregou de vigiar sôbre a cobrança do óbolo, como se se tratasse de 

um seu pessoal tributo, Existe uma carta escrita pelo rei ao Papa em 1076, na 

qual proml~tia restaurar o tributo, provàvelmente porque tinha caido em 

desuso e recolher os que atrasadamente não tinham sido pagos. 

A cobrança era feita normalmente na festa' de São Pedro e nos pri~ 

meiros tempos pelos Bispos e depois do século XII, por agentes da Santa Sé 

que resid'i~m em Londres. 

A soma entregue manteve~se igual durante três séculoS': isto é, 300 

marcos esterlinos, correspondentes a 48.000 dinheiros, segundo" o número das 
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famílias constituintes. O valor desta soma nem sempre permaneceu constante, 

variando com as oscilações da economia do país. 

Devem ter existido irregularidades e até abusos, o que levou um 

grande Papa medieval, Inocêncio lU a lamentar~se, com Uffiff certa indigna~ 

ção, dos Bispos inglêses que toleravam que pessoas sem escrúpulos se apode;

ras&em de parte dos dinheiros cobrados em nome do Pontífice, embolsando 

somas até 100 marcos, limita'ndo .. se a entregar os costumados 300 marcos. 

O mesmo deveu fa'zer o último Papa medieval. Bonifácio VIII, 
recordando a obrigação ao fiel rei Eduardo, por ter recebido em 1307. pro .. 

testas dos .. condes, barões, magnatas e comunidades" contra éi maneira de 

exação dos impostos eclesiásticos e contra as inovações introduzidas na co~ 
leta do Peter's pence. 

A Extensão a tôda a Cristandade. 

Ao passo que os povos da Europa se convertiam ao cristia'nismo, 

iam recebendo fàcilmente e livremente com a fé, aquêle símbblo da mesma 

fé que era o óbolo para o Papa. Constituía o traço de união com o centro da 

cristandade e por' meio dêle com todos os outros cristãos. 

Convertidos os saxões e dado um seguro govêrno aos Francos, Carlos 

Magno estendeu~lhes o pio costume da ilha inglêsa. Inspirando~se e orientan- . 

do~se no ideal político da doutrina delineada por Santo Agostinho e outros 

Padres da' Igreja, Carlos Magno, quer como rei dos Francos, quer como iml"' 

perador romano, não sàmente impôs o dinheiro de São Pedro a todos os 

seus domínios, mas quis' dar-lhe o verdadeiro significado de documento de 

fidelidade cristã ao Chefe da Igreja universal. Impô~]()I a todos os proprietá

rios de casas. Desta forma, se pudera'm recolher, desde o princípio, 1200 

liras anuais .. para as necessidades da Sé Apostólica" . 

Mais tarde, ao reivindicar os direitos e costumes na Ingl~terra. o 

Papa Gregório VII apresentava como exemplo de fidélidade ao rei Guilher~ 

me, Carlos Magno da França, que após 2C vitória sôbre os saxões, quis mos~ 

trar a sua gratidão para com o Apóstolo São Pedro, impondo um tributo 

anual de, .. ao menos, um dinheiro por casa". em honra da'quele Santo, 

.. in signum devotionis et liberta tis ... 

Os sucessores mantiveram estas mesmas disposições. O mesmo fize

ram os novos soberanos que apareceram no resto dá. Europct, durante o mo .. 

vimentado século XI. 

Na Dinamarca, como já foi acenado, o óbolo foi introduzido por 

Canuto, o Grande (1014-1033), Em 1027 fez uma peregrinação Itos túmu-
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los dos Apóstolos. Em Roma, preocupou-se particularmente com os peregri

nos inglêses e escandinavos; e aos seus eonacionais mandou um despacho em 
que exprimia a devoção à Sé Apostólica e recorda\va o dever de todos eon .. 

tribuirem para o Peter ,5 Pence, juntamente com outros cânones ecbsiásticos 

destinados ao Sumo Pontífice. Desta forma, não só confirmava os antigos 

costumes interrompidos com as vicissitudes bélicas da conquista, como rea'giu 
contra o descuido dos encarregados da cobrança. 

Os seus sucessores não esmoreceram, mas ao contrário, participando 

na fé religiosa e fervor a:rdente do povo, vinham orclinàriamente em pessoa 

entregar o tradicional tributo ao Papa. .. Peço-te que mandes o censo do teu 

reino - recorda numa carta o Papa Alexandre lI, em 1062 - como costu

mavam fazer os teus predecessores" . 

Os Normandos que ocuparam o Reino das Duas Sicilias, introduzi

ram logo desde 1057 o dinheiro de São Pedro, como consagraçãoj do re

torno daqueles povos à disciplina católica, depis do domínio árabe. 

O rei Olav introduziu igualmente, ou melhor, restabeleceu-o na Suécia. 

O mesmo sucedeu na Noruega por intermédio do zeloso cardeal inglês Ni .. 

colau Breakspeare (Papa Adriano IV). que foi legado de 1148 a 1154. 

Na Suécia e na Noruega' o tributo era de um dinheiro por casa. O 

Arcebispo de Dronthein, na Noruega, recolhia também êste tributo de F aroe, 

na Irlanda e na Groelanda. Aqui era pago com produtos, bois, focas, dentes 

de c~valo .. marinho.' gorduras. etc. 

Na Espanha entrou em 10 73; na Boêmia em I 075; na Croácia e na 

Dalmácia em 1076; em Portugal em 1144 .. Da mesma forma o encontramos 

na Polônia e a:té na Rússia (em Kiev) e por fim no Oriente católico. 

Natureza do Tributo. 

Nem sempre é fácil distinguir em tôdas estas nações o tributo do 

dinheiro de São Pedro do tributo de caráter feudal pago ao Papa pela sua 

proteção e pela sua supremacia feudétl ou por outros títulos: era o tributo pago 

pelos protegidos ao protetor, que a pouco e pouco se confundiu com outro 

de origem fundiária, conhecido com o nome de .. censo". Por exemplo, o mos .. 

teiro de Cluny pediu e alcançou a proteção do Papa, entregando-se à Santa Sé. 

para obter a: imunidade, isto é, a exenção do domínio de todos os outros; e 

a bula mandada pelo Papa João XI afirma .. que para reconhecer que o dito 

mosteiro pertence à Santa Sé Apostólica e para: ser protegido e defendido, 

deve pagar um censo quinquenal de 1 O soldos" . 
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E' evidente que "êste cenSo não tem nada que ver com o dinheiro de·' 

São Pedro que surgiu e se propagou com um caráter de fiscalização volun .. 

tária e filial: tributo de devoção. reconhecimento e piedade ao Pa'i dos fiéis 

de tôda a parte da cristandade católica. 

A reforma protestante, quebrando a unidade da' Igreja. despedaçou 

igualmente em muitas nações êste vínculo representado pelo óbolo d'os cris-. 

tãos à Santa Sé. No geral, os príncipes reformadores apoderaram-se dos bens 

~a Igreja, extinguindo a fonte de ta'ntas obras de cultura, assistência e artes 

criadas e alimentadas para benefício do povo. Na Irlanda, o .. bispo" protes

tante preferiu cobrar para sÍ o Peter's Penny. 

Na Inglaterra: o tributo foi entregue r.egularmente até 1534, quando 

Henrique VIII. por não ter alcançado os seus intentos adúlteros, o aboliu. 

Restabelecido pela rainha Maria T udor, foi d'efinitivamente suprimido por 

Isabel em 1558. 

A Obra do óbolo de São Pedro. 

Depois da reforma protestante, a Sa'nta Sé viveu ordinàriamente 

como os governos civis, dos rendimentos dos Estados Pontifícios. 

A luta contra a soberania temporal dos Papas, no século passado, deu 

origem também a uma crise financeira' da Santa Sé, crise que se tornou grave 

quando, após a usurpação dos Estados Pontifícios lhe faltaram os meios ordi

nários de subsistência. 

Já em 1859, o balanço da Santa Sé se fechava com um passivo de 

80.000 escudos, o que impôs a tôda a cristandade o dever de prover à subsis

tência do Pai dos fiéis e de sua família. 

Pio IX obrigado a fugir par", Gaeta, em 1849, foi considerado pela 

cristandade como a incarnação do fugitivo sem casa e sem bens. A sentida 

reação que imediatamente se estendeu o todo o mundo, encontrou uma voz 

eloquente em Charles Montalembert que, num discurso na Câmara' dos Pares 

de França, perguntou. entre outras coisas, com desassombro: .. Já que a 

França católica não teve a honra de receber o Papa no seu exílio, não será, 

ao menos, conveniente que manifeste com os fatos a parte que toma nas 

suas provas?'" . 

F ormouwse, então, uma cornIssao pa'ra angariar socorros para o Papa. 

propondo aos Bispos a auxiliar mesmo com meios pecuniários, mediante 

pedit6iios feitos nas dioceses. Estes peditóiios rendermn avultadas somas 

com a antiga denominação de "dinheiro de São Pedro". Até alguns prO M 
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testantes, para testemunhar a sua simpatia para com o Pontifíce fugitivo, 

concorreram para .essa' subscrição. Para administrar estes bens. foi fundado 

no Vaticano um organismo próprio chamado do "óbolo de São Pedro". 

Poucos anos depois foi estabelecido entre os cat6licos de Gand a 

"Ob~a do óbolo de São Pedro". Um opúsculo de Mons. Ségur, em que 
exortava os católicos a participa:r nesta obra, atingiu uma tiragem de 100,000 

exemplare~. Em Turim como em Viena recolheram~se igualmente esmolas 

voluntárias. tencloHse fundado depois em 1860, uma confraria com a denoH 

minação de São Miguel, que em seguida se espalhou nal Irlanda e noutros 

países. concorrendo poderosamente. não só para organizar coletas. mas tam

bém para mostrar à consciência do mundo católico o dever de auxiliar o 

Chefe da: Igreja. 

Em Roma foram fundadas, em 1860, as Confrarias de São Pedro, 
com breve pontifício de 31 de Outubro e 4 de Novembro, com o fim .. de 

auxiliar a Santa Sé". Desta arquiconfraria de São Pedro, dirigida pelo Car

deal Vigário, deriva'ram outras instituições afins. Apareceu também em França 

uma "Confrerie de Saint Pierre", tendo-se notabilizado especialmente a de 

Tournai. 

A Obra tornou-se particularmente benemérita depois que Pio IX per

deu os Estados Pontifí.cios e rejeitou a lei das Garantias, tendo-se encon

trlrno então em graves dificuldades. A queda d'o poder temporal não trouxe 

consigo apenas o desaparecimento dos tributos dos Estados Pontifícios, como 

provocou na Itália e noutros países aquele anticlerica:lismo furioso que deso

rientou muitas almas, dificultando a difusão e a espontaneidald'e das ofertas. 

Basta recordar aqueles anos em que uma turba obsessionada pela propaganda 

do ódio e das calúnias da maçonaria, tentou lançar os restos mortais de 

Pio IX ao Tibre, junto do Castelo Sant' Angelo, quando se fazia a sua trans

lad'açã'o pa'ra São Lourenço, ao Verano. Depois de tudo isto, o ministro dos 

Estrangeiros, Mancini tentou justificar esta agressão. por meio de uma cir

cular mandada aos chefes dos Estados europeus, atribuindo a responsabilia 

dade a'os cardeais e aos fiéis católicos. Por sua vez, o Presidente do Conse

lho, Depretis, defin'ia, no Senado, esta -agressão como uma .. provocação 

clerical" . 

Surgiu, então, em tôda a Península e em todo o mundo católico, 

um generoso movimento dos fiéis que se organizaram para defender os di

reitos da Igreja' e do Papado atacados por uma política laica hostíl. Por tóda 

a Itália se despertou a consciência de uma mais vasta e sistemática partici .. , 

pação dos fiéis nas despesas com o funcionamento dos Órgãos da Santa Sé. 
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A "Obra do Dinheiro de São Pedl"O" foi fundada também na Itália, cuja 
explicação se dava, em forma de diálogo, numa publicação chamada "instru,

çôes ao povo" J editada em Florença, em 1 86 1 : .. E' uma esmola qUE(lquer qu~ 

os católicos dão ao Santo Pa'dre Pio IX, para o ajudar a vencer as d'espesas 
públicas a que não podem satisfazer os seus recursos ordinários" . 

Trata-se de uma definição popular, bastante precisa e que declarava 

absolutamente livre a' dádiva .. distinguindo-a dos l'ecursos ordinários", que 
são as taxas pagas particularmente às Sagradas Congregações e outros ofícios 

eclesiásticos. Doutra parte. designando o seu d'estin~ - o Papa - distingue 

o óbolo das outra's coletas que, embora livres. eram destinadas a outros fins, 

por exemplo, missões, construções de igrejas, educação do clero, imprensa 
católica, obras de caridade, de cultura, assistência, etc. 

A Reação Política contra o óbolo da Piedade. 

o primeiro Congresso Católico italia·no realizado em Veneza, em 

Junho de 1874, prestou uma atenção particular e estudou minuciosamente o 
problema do óbolo de São Pedro, procurando intensificar e aumentar as 

esmolas. F oi desta assembléia que nasceu a Obra: dos Congressos e se desen

volveu a Ação Católica na sua forma e designação modernas. Para dar o 
exemplo, a Juventude Católica:, embora tivesse só 34 secções representadas, 

ao terminar os trabalhos do Congresso, podia anunciar com um certo orgu

lho, que só da sua parte tinha alcançado a soma basta'nte notável para aque

les tempos, de 1. 714.061 liras para o óbolo de São Pedro. 
Logo depois do Congresso e sob o seu impulso foi fundada, em Flo

rença, a Pia sociedade dos Jovens zeladores do Dinheiro de São Pedro, com 
o encargo de juntar ofertas para auxiliar o Sumo Pontífice nas .. dificulda

des em que se encontrava"; uma outra Pia Obra com idênticos fins apareceu 
em Nápoles. entre pessoas pobres e que tomou o nome de .. Obra Papeis 
velhos e trabalhos d'omé5ticos em benefício do Santo Padre "'. A sua finali

dade orientada especialmente por mulheres, era' alcançar alguns lucros da 

venda mensal de papeis velhos e trabalhos caseiros, para auxiliar a Santa Sé. 

Eram os pobres que socorriam o Grande Pobre. A sua ação intensi
ficou-se nos anos seguintes como reação contra os ataques sempre cr.escentes 

contra o Papado, em que tomaram parte os partidos conservadores e liberais 
e as nascentes formações socialistas, de acôrdo com as chancelarias das 
potências laicisadas, 

A Ação Católica Italiana, no Congresso de 1875, confirmou no seu 
"programa de ação" o compromisso de difundir em tôda a Península a 
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coleta do ób.olo de São Pedro, inculcando a obrigação moral em todos os 
meios sociais. despertando o zelo de todos: .. dos pais de família, dos reitores 

dos seminários, colégios, oratórios e escolas 10. Da sua parte, o Congresso fez 

uma coleta entre os participantes, tendo recolhido uma avultada soma que 

log~ entregou ao Sum~ Pontífice, como prova do seu entusiasmo. 

No e~tanto, do Piemonte ao sul, começava a impor-se uma legislação 

expoliadora é d~strutora das obras pias, das mesas episcopais, dos capítulos 

gerais e de tantos seminários e colégios. Por sua: vez, o Parlamento propu .. 

nha que se abolisse a liberdade de fazer a coleta para o Papa, servindo>-se 

até da polícia para, por todos os meios. a impedir. 

Assim o "Osservatore Cattolico", em 1866, viuRse obrigado a sus

pender a publicação dos nomes daquêles que concorriam para o óbolo de 

São P.edro, com receio de represálias da polícia. Continuaram as pressões ao 
Govêrno da parte da maçonaria, paTa que fosse proibida a coleta. e os par~ 

lamentares liberais propuseram, repetidamente de 1870 a 1880, que fôsse 

c0':1si~erada como uma manifestação política e por isso ilegal, enquanto atra .. 
vés do país se desacreditava com tôd'a a espécie de calúnias. A nova "Enoi .. 

clopédia It~liana", no volume XV·de .1883, concluia a expo~ição sôbre a paR 

la.vrfl: .. óbo.Jo·· com estas afirmações: .. Nos nossos dias, depois da queda do 

poder temporal do Papa, tornou .. se célebre entre os católicos fanáticos, com 

o nome de óbolo de São Pedro, uma oferta em dinheiro, que, de quando em 

qua'ndo, dão ao pontífice" . 
Quase o mesmo sucedia também noutras nações. Haja vista o 

Kulturkampf de Bismarck. Pense-se que ainda em 1917 o jornal belga "Le 
vingtiemesiecle to pedia ao Govêrno que mandasse suspender o óbolo de 

São Pedro. 

A organização, 

·Mas a fidelidade do.s católicos não se deixou vencer e o óbolo consti .. 

tuiu, desde 1 860 o principal rendimento do Papa. 
A Encíclica "Saepe venerabiles fratres", de 5 de Agosto de 1875, 

confirmou, com uma espécie de consagração oficia'l, a "Oeuvre du dénier de 

Saiot Pierre". 
E:ste supremo dever de socorrer o Santo Padre - escreveu o jesuita 

P. Béringer - foi compreendido pelos fiéis de todo o mundo e permanecerá 
como uma das glórias do século XIX. Não foram só os países católicos como 
a Bélgica, a Irlanda, ;t Espanha, Portugal, Itália, Polônia que ofereceram o 
seu ób.olo. Também aqueles países d.e m~iori.a protestante, como a Inglaterra, 



o QUE E' O ÓBOLO DE SÃO PEDIlO 401 

os Estados Unidos. a Holanda e a Alemanha se apressaram a enviar as suas 

otertas ao Soberano Pontítice, desde os primeiros momentos das suas tris~ 

tes provaçôel3. 

F oi também por causa dêste concurso pecumano dos fiéis, com o 

seu caráter de plebiscito de afeto e de piedade que o. Papado não foi a:tingido 

de morte, como tinham anunciado Renan e Bisnlarck. Mazzini, Bavio e 
Gladstone e tantos outros; foi igualmente então que apareceu uma nOVa ju

ventud'e, manifestando, de uma forma extraordinária;_ a sua divina vitalidade. 

Para direção das obras regionais e para a administração do óbolo. 
Leão XIII estabeleceu um secretariado próprio. em 1878. 

Hoje a gestão do óbolo é orientada pela Secretaria de' Est~d!o, estan .. 

do à frente dela os Núncios e na Itália os Bispos, além de alguns particulares 

que unem, por vezes, à oferta a expressão de uma devoção singela e ardente. 

Motivos do óbolo. 

Para reavivar o costume da oferta d'êste óbolo, já em 1860 - ano em 

que começa a florescer uma literatura. popular circulando pela cristandade 

inteira - se apresentavam múltiplas razões, justificando .. o, r~duzidas cI: duas 

categorias: Por analogia com a lei natural e divina: por conveniência natural. 
Por lei natural e divina, os egípcios, os judeus e os gentíos de vários 

países reconhe.ceram o dever de um subsídio para o seu sacerdote do culto, 

emborct idolátrico. 

Por uma conveniência natural. a "Armonia" de Turim repetia os 

três motivos enunciados por Natale Alessandro. 
1 - A Igreja é um corpo místico cuja cabeça visível é o Papa. Ora, 

como por lei natural cada um dos membros deve concorrer, com o seu auxílio 
para o bem da cabeça, assim, por lei de piedade e caridade, as igrejas espa .. 

lhadas pela terra devem concorrer para conservar em honra e com vigor, 
aquela que está acima de tôdas como cabeça, a Igreja Romana. 

2 - Tôdas as leis reclamam que os filhos devem subministrar ao 

pai indigente os alimentos, e assim as filhas à mãe; com muito mais'razão ao 
Pai e à Mãe espiritual se devem os subsídios corporais. Mas o Pontífice. 

como define o Concílio de Latrão IV, é o Pai de todos os fiéis; e a Igreja 
Romana', segundo diz o Concílio T ridentirio, é a Mãe e a Mestra de· tôdas 
as igrejas. Por conseguinte, as várias cristandades e fiéis do orbe ~nteiro 

devem socorrer a Igreja Romana e o Romano Pontífice nas suas necessidades. 
3 - São devidos ao Pontífice os tributos, quer como reconheci~ 

menta do seu domínio universal, qu~r co~o estipêndio para'- que possa vigiar 
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e defender os súditos e administrarHlhes justiça. Ora, não serão devidos os 

tributos ao Sumo Pontífice para que a sua dignidade seja venerada com 

esplendor, mesmo humano. para que possa: vigiar sôbre a disciplina univer
sal das igrejas mais afastadas, defendê-las, vinga}" os ultrages, e proteger e 

premiar os ministros. castigar os reis. julgá-los caUlO árbitro supremo de 
contendas? ... 

Destino do óbolo. 

Quem recorda" o que o Pontiticado Romano realizou no campo da 
fé, da religião. da assistência, da caridade, das letras e das artes, o que fez 

pela civilização moderna. nascida à sombra da' Igreja e pela sua ação, com

preende para que serviram e servirão as ofertas em dinheiro. nascidas do 

dever de gratidão e de justiça. 

A Igreja, mesmo sob o aspecto humano, é a maior e a mais orgânica 

instituição do mun~o i à sua direção impõe~se uma vigilância em 

todos os pontos da terra, em todos 03 setores da vidcr espiritual, 

social, política, cultural, onde quer que viva o homem - um remI

do pelo sangue de Cristo i exige estudos, investig<:<ções, intervenções de todo:, 

os gêneros para propagar a palavra de Cristo, comunicar com a hierarquia e 

com os fiéis, dar diretivas, acorrer onde quer que surja um perigo para a 

fé e para a moral: assistir os pobres e atribulados, dizer uma palavra a 

tempo, repreender e castiga"r, promover a instrução, suscitar obras pias, mo· 

numentos e institutos, etc. O Papa é um pai que está sempre ao lado dos 

filhos, fazendo suas as necessid<:<des de cada um. Recebe ofertas de tôda;a 

parte, mas envia~as igualmente para o mundo todo. Quanto recebe, tanto 

dá, como .media'dor altíssimo, venerado por todos; recebe o a mais de uns 

para minorar o a menos de outros. 

Frei Galdino - um humilde perilonagem de um grande romance 

católico, "Os Noivos" de Alexandre Manzoni - para alcança'r uma esmola 

abundante explica que o convento - o seu convento de Capuchinhos - é 
semelhante ao. mar onde chegam águas de tôd'a a terra, para as restituir à 
mesma terra. 

Assim é a Santa Sé. Recebe para dar; para dar aos pobres e para 

manter os seus serviços. E o complexo organismo diretivo que -é o centro da 

Igreja e entre cujas funções exist~ a de estimular a circulação da caridad'e 

no- mundo, age precisa'mente para que os homens se amem como irmãos e 

cada um trate o 'seu próximo como. a sÍ mesmo. 
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Recorde~se a história do Papado que é a história, em grande parte, 

da civilização européia, da conquista. dos continentes para o evangelho, da 

defesa da liberdade dos. filhos de Deus da sujeição da tirania política, do 

ateísmo e do agnosticismo; é a defesa da mora:l contra a corrupção, do bem 

contra o mal, da paz contra a guerra, da ordem contra a desordem. 

Recorde-se ainda a grandiosa'. múltiplà e heróica obra do Papado, 
durante os dois conflitos mundiais. o que permanecerá como único traço de 

união entre os povos separados e esmagados. o único ~inal de amor e vida 

numa obsessão cósmica de ódio e de morte. 

No nosso século, trágicos acontecimentos solicitara'm a caridade d'a 
Papa a distribuir somas enormes, para aliviar misérias de tôda a espécie: 

recordemwse os terremotos de Messina· e de Avezzano, duas guerras mu;n..

diais com deport~ções e perseguições ainda em vigor; inundações, epide~ 

mias, falta de trabalho, falta de alojamentos ... Por outro lado, as dificul. 

dades dos govêrnos anticlericais e ateístas reduziram m~itíssimo o entusiasmo e 

as possibilidades dos católicos, enquanto, de tôdas as partes, chegavam nume~ 

rosos e trágicos pedidos de auxílio para cristãos, judeus, mussulmanos 

ou pagãos. 

A dívida da piedade filial. 

o aumento da população e o desenvolvimento das cidades, por uma 

parte, e as destruições e ruinas da guerra da outra, impõem hoje a constru~ 

ção de novas igrejas e casas paroquiais em zonas cada vez maisr vastas; e 

o Papa intervem a'judando com o dinheiro e animando com a palavra. O 
serviço vasto e tão variado como contínuo e em "aumento cada dia que passa, 

um serviço realizado pelo Papa para benefício não apena's religioso como 

especialmente social, e numa medida talvez nunca superada em vinte séculos, 

pode e deve ser auxiliado pelos milhões d'e católicos, seus filhos. 
O Papa é o .. Pai e o Mestre de todos os cristãos" como o reconhew 

ceu o Concílio de Trento; por isso, todos os filhos, tôda a Igreja discente 

sente a necessidade, até com um certo desvanecimento, de lhe fornecer 08 

meios materiais para o exercício da sua ilimitada paternidade, 

Ubi Petrus ibi Ecclesia, disse Santo Ambrósio; o Papa e a Igreja fa~ 

zem uma só coisa, confirmou São Francisco de Sales, E' o Vigário d'Aqu,êle 

que louvou e abençoou o pequeno óbolo da viúva, como se dizia num apelo 

aos romanos em 1860. E .se nos anos agitados que atravessamos, o serviço 

do P~'pa é socialmente grande, não menor deve ser a preocupação dos cris~ 
tãos de o auxiliar, com uma delTIOnstração de solidariedade humana~ pene" 



410 REVISTA DA C. R. B. - JULHO DE 1957 

trada de graça divina, dando realidade à sud presença no seio da Igreja. 

Todos o podem fazer: o rico dando da sua riqueza. o pobre da sua pobreza" 
o soldo da' viúva, também conta. Unido às ofertas de milhões de pODres, 

concorrerá para formar uma riqueza da piedade e da fé com que se vence 

o mundo e ge combate o mal. Às correntes do egoísmo e da imoralidade que 

o dinheiro alimenta, a cristandade opõe êste uso humano e divino do dinheiro 
em que se exprime uma concepção e um uso humano~divino da existência. 

Os povos pobres dão na medida das ~mas possibilidades, com uma 

generosidade inteligente e inexaurível, que o Senhor abençoa"e recompensa. 

Nunca o dinheiro foi destinado a fins mais nobres: é a matéria' a 
alimentar o espírito. O dinheiro nas mãos do Vigário de Cristo é como di .. 
nheiro na mão de Cristo: serve parEi a vida dos homens. 

Não serve para adquirir armas de guerra, nem para engenhos com o 
fim de dominar, nem para" escravizar a's consciências; serve para propagar· o 
Evangelho, para dirigir a Igreja, para ~xercer a caridade; serve paTa, dar 

o pão aos famintos, asilo os órfãos, casa de ora'ção a todos, aux.iliar os i:!Jue 
sofrem, ensinar os ignorantes; serve para realizar as obras de misericórdia, 
que, nas mãos do Vigário de Cristo, a'dquirem uma maior universalidad'e. 

O. bens dos pobres. 

Pode suceder que alguém, desconhecedor da natureza do óbolo de 
São Pedro, se mostre surpreendido com esta atividade pecunária da Santa 
Sé. Contudo, deixará de se preocupar sabendo que o dinheiro dos pobres 
é para os pobres. 

A Igreja. em Maio de 1954 elevou à glória dos altares um Papa 
moderno, contemporâneo, Pio X, um Papa que, cOm o auxílio das ofertas 
do.s fiéis, socorreu tantas misérias e concorreu para esclarecer a verdald'e onde 
aparecia comprometida e defendeu a Igreja quando era combatida. Ao mor .. 

rer podia dizer de sí mesmo: nasci pobre, vivi pobre e morro pobre I Eis, o 
que é o Pa:paI Pode passear pelo Vaticano, pelas galerias de Rafael e oficiar 
na basílica construída por Miguel Angelo, entre mármores e obras admi .. 
ráveis; mas para sí ê pobre, servo dos servos (servus servorum Dei), pois 
que o seu primado deriva do maior amor, isto é, do maior ato de servir: 
"amas-me mais do que todos os outros?" perguntou Jesus. 

Falou-se já da Santa Sé como potência financeira; não valeria a pena 
dar atenção a estas informações se não se soubesse que o seu fim último é 
espalhar entre a opinião pública' o desc~édito, a hostilidade contra a Santa Sé 
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Pe. Guido Logger, SS. cc. 

I - Da Importância do Cinema. 

Não é nenhuma novidade para os sacerdotes é religiosas. o lmp-oT~ 

tante lugar que o Cin'ema ocupa na vida dos fiéis em geral e na vida dos ado~ 

lescentes em particular. No mundo inteiro são vendidos anualmente 10 
"bilhões de entradas de Cinema e no Brasil milhões. E mais da' metade delas 
são compradas por adolescentes e crianças. 

Todos nós sabemos que O Cinema constitui o instrumento nlais pode
roso para' a propaganda de atitudes, sentimentos, costumes e idéias. Ultra

'passa muito a fôrça de penetração da Imprensa e do Rádio. O Cinema não 
apela às faculd'ad~s lógicas e ao raciocínio do indivíduo, mas à sua sub-cons
ciência. Desperta' os instintos, provoca sensações, cria disposições e tendências. 

A imagem visual é essencial à nossa a!ividade psicológica. Nas ima~ 
gens ~oncretizamos tôdas as sensações e todos os pensamentos. .. Nihil in in~ 
tellectu quod non i.n ~ensib1Js", .. Nãp há .. nada em nossa inteligência que não 
tenha' estado primeiro nos sentidos. E entre os sentidos é a vi.sta a mais po~ 
·derosa. transmitindo mais diretamente idéias ao espectador. Cada percepção 
das coisas deixa traços indeléveis. sobretudo quando produzida por um 
surto emotivo como aquêle que determina as ima'gens animadas. 

O espectador do Cinéma pode satisfazer não somente as suas neces
sidades emotivas, más também os seus desej os de adquirir novos co~heci
mentos pelo preço do menor esfôrço, O espetáculo cinematográfico à.sse~ 

gura-Ihe repouso mental e ·físico. A receptivid'adé ainda aumenta com êsse 
repouso e com a escuridão da sala de pr~jeção. 
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11 - A Preocupação da Igreja. 

Tôda essa influência enorme pode ser empregada como tôdas as 

coisas da vida' para o Bem ou para o Mal. Compreendemos. portanto. a 
enorme importância que a Santa Sé sempre deu ao fenômeno ,Cinema, assim 
que deixou de ser .. diversão de quermesses". para entrar no campo comer~ 
dai e artís.tico. Já em 1912 foi o Cinema mencionado num documento da 
S. Congregação Consistoria'I e em 1928, o Bispo de Arrás na França dedl~ 

cou pela primeira vez uma carta pastoral ao Cinema. Na sua encíclica de 
1929 .. Divini Illius Magistri 10. Pio XI apontou o Cinema entre as ocasiões de 
naufrágio mora] e religioso da juventude. :r:azão pela qual o Papa convida 
aos educadores católicos a "promover espetáculos verdadeiramente educa~ 
tivos, criando, embora com grandes sacrifícios, teatros e cinemas, nos quais 

a virtude não somente não sofre danos, mas antes ganha muito". 

o Papa Pio XI volta ao assunto em 1 9 3 1 na sua encíclica .. Casti 
Connubii", sôbre o casamento cristão. E depois, numa alocução aos sócios 
do "Cinema' Educativo" em 1933, para escrever então a sua magistral encí~ 

dica "Vigilanti Cura" de 29 de junho de 1936. a qual suscitou nos meios 

católicos uma nOVa inquietude apostólica de pensamentos e ação. 

Chama Pio XI à 'ação todos os católicos, o clero, o laicat.o, sobretudo 
a' Ação Católica, sob a direção do Episcopado. Reconhece o poder enorme 
do Cinema que pode ser empregado para o Bem e o Mal. Diz êle: •. As boas 

representações podem exercer uma influência profundamente moralizadora 
sôbre os seus expectad'ores. Além de recrear, podem suscitar uma influência 
profunda' para nobres ideais de vida, dar noções preciosas. ministrar amplos 

conhecimentos sôbre a História e as belezas do próprio país, apresentar a 
verdade e a virtude sob aspecto atraente, criar e favorecer entre as diver.sas 
classes de uma' cidade, entre raças e entre várias famílias, o recíproco conhe~ 
cimento e amorj abraçar a causa da justiça, a'trair todos à virtude e coadju
var na constituição nova e mais justa da' sociedade humana" . 

Quanto ao mal que o cinema pode causar: "E' geralmente sabido o mal 
enorme que os maus filmes produzem na alma. Por glorificarem o vício e a's 

paixões, são ocasiões de pecado. Desviam a mocidade do caminho da. virtude, 

revelam a vida debaixo de um falso prisma; ofuscam e enfraquecem o ideal 
da perfeição; destroem o amor puro, o respeito devido ao casamento, às 
íntimas relações do convívio doméstico. Podem criar mesmo preconceitos 
entre indivíduos, mal entendidos entre as várias classes sociais, entre eis 
diversas raças e nações" . 
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Conclui o Papa depois: .. E' também dever dos Bispos de todo o orbe 
católico unirem-se para fiscalizar esta universal e poderosa' forma de. diver .. 

são e de ensino, para fazer prevalecer como motivo de proibição do mau 

Cinema, a ofensa feita ao sentimento religioso e. moral e a tudo que é con

trário <to espírito cristão e aos seus princípios éticos, não se cansando com .. 

bater tudo que contribui para enfraquecer ou extinguir no povo o sentimento 
de decência e de honra. E' um dever que compete não somente aos Bispos, 

mas também a todos os católicos e a todos os homens honestos que amam a 

dignidade e a saúde moral d'a: famí1ia. da nação e em geral da sociedade 

humana" . 

III - A Conferência dos Religiosos e o Cinema. 

Em virtude destas diretrizes, e dentro delas, a C. R. B. deseja colabo~ 
rar no terreno prático ·com os sacerdotes e religiosos educadores. Todos 
conhecem as dificuldad'es encontrada:s na procura, na seleção e no aluguél de 
filmes apropriados às comunidades religiosas e aos alunos dos colégios. 

I - Deseja a Conferência tornar~se distribuidora de filmes para 

comunidades religiosas, para' colégios e educandários. Um levantamento de 
aparêlhos cinematográficos revelou até agora a existência de várias cente~ 
nas de aparêlhos, quase todos em 1 6 mim. Dispõe, pois, a Conferência 
sôbre uma rêd'e a'preciável de distribuição de filmes, que pode fazer pressão 
sôbre- as companhias cinematográficas na escolha e mesmo na produçã,? 
de filmes em 16 m/m. 

2 - Deseja, outrossim. chegar a uma seleção a lll.ais perfeita possível 
de filmes que podem ser exibidos. Temos para isto à nossa disposição: 

Tôda:s as companhias cinematográficas existentes no Brasil com 
a sua matriz no Rio. 

As embaixadas estrangeiras, sobretudo a da França, Canadá e 
dos Estados Unidos, com grandes estoques de filmes científicos 
e educativos. 

As mesmas coleções das ca:sas Mesbla e Isnard. 

Em breve, a Distribuidora ASA Filmes, com a assistência esda· 
recida de Frei Pedro Secondi O. P., que pretende importar os 
filmes de valor educativo e religioso, dos quais não cogitam as 
Companhias, por não se:r:-em .. comerciais" 
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3 - Quais os critérios a adotar? 

Surge logo de início a questão: quais são os critérios a adotar? E' nossa 
opinião que devemos utilizar-nos do que já está feito. das cotações existentes 

no Serviço de Informações (SIC) da Ação Católica Brasileira. com o seu 
Centro no Distrito F ed'eral. 

Comecemos pelos adultos. 

Há comunidades religiosa's em que ele vez em quando se exibe urr, 
filme para a comunidade. Ótimo costume, mesmo visando apenas diverti

mento, quanto mais se tiver a finalidade de pôr ao par do fenômeno Cinema, 

adquirir certa cultura cinematográfica, indispensável a todos que têm cura 

de almas ou que devem educar jovens para a vida inteira, na qual ocupa o 
Cinema tamanho lugar. E' espantoso o a'lheiamento dos sacerdotes e sobre

tudo das religiosas a respeito da realidade cinematográfica. apesar das exor
tações e dos ensinamentos da S. Sé. Cla'ro que não quero dizer que todos os 

sacerdotes e tôdas as religiosas devem ser especialistas nêsse terreno, mas 
não seria luxo algum que houvesse em cada comunidade pelo menos uma 
pessoa que conheça algo a' respeito dos aspectos morais, psicológicos, educa .. 
tivos e sociais do Cinema. Temos no entanto algumas notícias de mudança 
para melhor. Tenho no curso de Cinema da ASA um sacerdote do bispado 

de Niterói, encarregado por S. Excia'. Dom Moisés Coelho de organizar o 
movimento cinematográfico católico na diocese. Tive um professor do Semi .. 
nário São José do· Rio Comprido no Rio de J arteiro. uma religiosa do Colé .. 
gio Santo i\maro também no Rio. Tive notícias de um curso de Cinema no 

Colégio .. Des Oiseaux" em São Paulo para religi,?sas, de três cursos em 
. seminários no Rio Grande do Sul e em Pernambuco. E' a própria Santa Sé 
que está dando o exemplo em Roma, onde funcionam diversos cursos, so .. 
bretudo o .. Pro Oco" de R. P. Morlion, que prepara sacerdotes, religiosas 

e leigas para o campo de Cinema. Rádio e Te!evisão. 

Voltemos aos critérios. Sou de opinião que não é preciso uma nova 
cotação para a's comunidades religiosas. 

Considerando que os sacerdotes são os espectadores de melhor for
mação moral, intelectual e religiosa, considerando que essa formação é igual 
para todos os membros da comunidade podemos escolher filmes cotados 
pa'ra adultos, mesmo os filmes com reservas, sobretudo se as restrições fo .. 
rain feitas por causa de erros doutrinários ou morais, violências, etc. Pre .. 
tendemos excluir apenas os filmes com restrições por nl0tivos de roupas 
indecentes, dansas sensuais e cenas fortes de amor que não convêm ao 
espírito e ao ambiente· sacerdotal. 
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Para as Comunidades de I·eligiosas. 

Não nos atrevemos a fazel" critérios especiais. A heterogeneidade 

das comunidades de religiosas não o permite. Há geralmente r.:!ligiosas de 

diferente formação intelectual, moral e cultural na mesma comunidade. Há 
religiosas com gráu universitário e as de ensino primário somente. Há a's de 
vida contemplativa e ativa, com experiência de vida e outras sem ou com 

pouca experiência. Pensamos servir essas comunidades com uma lista de 

filmes especialmente recomendados. Quanto aos outros, cada Superiora jul~ 
gue ·conforme as circunstâncias locais. 

Para os alunos dos Colégios e Eduaandários. 

Em geral servem as cotações do SIC "para todos" e "para adoles~ 

cente$". Em virtud'e dos problemas e situações que a'presenta, o filme neces~ 

sita~ de esclarecimentos por parte dos pais ou responsáveis para poder- ser 

visl:o pelas crianças. Quer implícita quer explícitalnente as teses não incitam 

os jovens contra a lei, contra a autoridade ou a moral e as minúcias não 

chocam os menores normais, educados sadiamente. As manifestações. d~ 

amor, (diálogos,. canções. imagens, etc.), são discretas, e o vestuário e as 

ati.tudes não chegam a perturbar· seriamente os adolescentes. Há educadores, 

porém, que opinam- por uma cotação mais sutil para colégios do que para 

um- espectador isolado. A Bélgica, a França e a Itália a'dotaram por isso uma 

cotação especial para .. salas familiares ou paroquiais". Medida sensata que 

nós também queremos ad<?tar, enquanto não tivermos ainda a nossa própriêt 

cotação. Devemos chegar a um desdobramento das cotações existentes no 

SIC, já que a maioria dos Colégios adotam o sistema' de classificação dos 

alunos em menores, médios e maiores. 

o ideal certamente seria se a C. R. B. possuisse um corpo de censo~ 

res especializados em Cinema e questões educacionais e psicológicas da 

infância e da: adolescência. S. Excia. Dom Helder Câmara, que assiste aos 

trabalh'os do SIC, prontificou~se a adotar oficialmente essa cotação quando 

h~uver. No 'terren~ p~ático, porém, estamos com uma enorme dificuldade. 

Se encontrarmos realmente ~eligiosos padres, freiras, leigos, suficientemente 

preparados nêsS'e terreno, como poderão fazer essa "postwcensura"?' COIpO 
poderão achar tempo para assistir às dezenas, e daqui a pouco, às centenas 

de filmes que a C. R. B. pretende diBtribuir~ Por enquanto temos· de contenH 

tarH'nos com as seleções já feita!;! na Bélgica e na Fra'nça, cujas informações 
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estão ao nosso dispôr e nas quais padenlos confiar porque são feitas com 
muita cautela e com muito rigor. 

IV - Outros critérios? 

Precisamos ainda de outros critérios. Os critérios morais não são 

suficientes para- a nossa missão de educadores do povo e da juventude. Não 

posso aqui entrar na difícil questão da influência do Cinema no comporta .. 
mento da juventude. Sou da opinião' do l:. P. Leo Lunders, O. ,P. que no seu 
livro: "Cinema e Juventude" disse que até hoje ninguém é capaz de dizer 

claramente em que consiste essa influência e como se exerce. Grandes psicó· 

logos e grandes educadores, juizes e criminalistas defendem opiniões diame· 
tralmente opostas, sobretudo por falta de dados concretos e pesquizas em 
grande escala. 

Uma coisa, porém, está certa: E' preciso educarmoé:- os j ovens tam~ 
bém no terreno cinematográfico. Devemos desenvolver-lhes o bom gosto 
estético, o gôsto pelos valores positivos que o Cinema possui. Em primeiro 
lugar pa'ra o próprio bem da juventude e do seu desenvolvimento cultural e 

em segundo lugar para melhorar a produção ou pelo menos a distribuição 
cinematográfica. Não estranhem êsse último motivo, pois. como tantas ou
tras coisas, o público tem os filme;:; que merece. Na indústria e no comércio 
cinematográfico o único argumento que vale é o dinheiro. Não presidem 

motivos de ordem sU1?erior, motivos de educação. de formação moral ou 
quaisquer outros. Continua-se a produzir ou distribuir filmes sem valor al
gum enquanto o público prestigia-oSi com a sua presença e seu dinheiro da 
entrada. Quando o público começa a rejeitar certos gêneros de filmes ou 
certos diretores, o interêsse dos produtores cái em igual medida e é desta 

maneira que o público pode influir de maneira concreta na produção ou na 
distribuição dos filmes. Podemos verificar isto 1105 países o~~e a cúltura 
cinematográfica' está mais generalizada do que no Brasil. Poucos são os 
"Westerns" lá exibidos. As mexicanices de Ninon Sevilla e de Antonieta 

Pons, lá não têm possibilidades: os produtos do Cinema francês ou italiano 
entram em número muito menor do que aqui. Porque? A crítica de forma
ção cinematográfica, os cineclubes, os cineforuns, etc., Funcionando já há mn 
quarto de século ou mais, cria'ram uma mentalidade cinematográfica mais 
elevada tanto nos próprios exibidores quanto no público que frequenta o 
Cinema. 

Aqui estamos apenas na fase inicial da educação cinematográfica. 
Ainda: podemos dizer que nem há um mínimo desta educação que na Ingla-
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terra por exemplo começa pelas escolas primanas. Não temos produção 

de filmes especialmente para crianças como faz o .. Children Film F ounda

tion" da Inglaterra e da França pelos esforços admiráveis da senhora Sonika 
Bô. A nossa crítica especializada. os nossos cineclubes e cineforuns são 

pouco numerosos e ainda engatinham. 
Precisamente por isso devemos começar já o que está ao nosso ~l .. 

canee. Não queremos nos contentar com fazer urna seleção de filmes apenas 
moralmente admissíveis. A censura moral é uma coisa negativa. Nada diz 

sôbre as qualidades positivas de um filme. Quantos filmes admissíveis não 

h.ã, sem valor positivo algum! Filmes que deixam um certo descontenta

mento. certo vazio, depois de assistidos. Todos os presentes têm experiência 

disto. Por isso, impõem~se na seleção ainda outros critérios. lmpõem~se cri~ 

térios não só artísticos mas de todos os valores positivos. E' o que ensina 

H. Agel, uma" das maiores autoridades no assunto na' França. cuj o trabalho 

resumo agora . 
.. Do ponto de vista de enriquecimento da alma e aprofundamento 

das realidades religiosas, o Cinema pode torna'r~se um fator construtivo. A 

curiosidade dos jovens pelas imagens móveis se manifestará de maneira di~ 
férente, desde que lhes ensinemos a apreciar um Cinema portador de dina~ 
mismo espiritual e expressão a'rtÍstica. E justamente para lutar contra a 

atitude atual de passividade e docilidade, despido de senso crítico diante 

de qualquer espécie de filme, que se tem o direito de pensar numa iniciação 

ao Cinema. 

Tnita~se de substituir progressivamente por uma atitude ativa êsse 

estado de torpor, provocad'o às vezes, durante o desenrolar do filme. Acredi .. 

~amos que esta medida seja mais acertada do que interditar rigorosamente 

a: frequência aos Cinemas. Porque mais dia, menos dia, o adolescente. a 

criança irá ao Cinema e sofrerá os feitiços do filme com uma intensidade 

tanto maior quanto menos habituado estiver à mágica cinematográfica. 

O que se deseja. portanto, é despertar uma nova espécie de atenção 

pelo filme, que venha provocar novas exigências espirituais e estéticas e um 

comportamento positivo em face do Cinema. 

E' preciso acostumar o nosso público ainda maleável como são os 

menores e a'dolescentes, a ver na sétima arte uma forma de meditação mo .. 

ral, de expressão plástica e de investigação intelectual. que deve suscitar um 

interêsse tão elevado quanto a poesia ou música e provocar um sadio aborre~ 

cimento por tôd'as as obras que traiam as possibilidades elevadas desta 

mais nova arte. 

Ensinando aos j avens os elementos fundamentais da linguagem cine .. 

matográfica, consegue-se de certa maneint diminuir a passividade inicial do 
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espectador comum. Com o tempo, a descoberta do que existe de especifica~ 

mente artístico no Cinema, os levará a exigir obras que preencham deter~ 

minadas condições. Mais tarde compreenderão que certas idéia's morais. 

certos valores cristãos expressos pelo filme, tomam um relevo e uma densi .. 
dade marcantes" . 

Até aqui o Sr. H. Age!. 

Pretendemos por isso selecionar filmes com algum valor artístico ou 

pelo menos com outros valores positivos. nunca filmes bana1is, mas o que 

contém elementos tônicos, valores educativos, científicos, de cultura geral, 

de virtudes cívicas) etc. Serão filmes que merecem posItIvamente o encoraja· 

menta dos religiosos pela sua presença e pelo aluguél. 

E para finalizar, cha"mo a atenção dos religiosos para a necessidade 

de os educadores possuírem alguma educação cinematográfica, senão não 
podem ministrar essa educação aos outros. .. Nemo dat quod nom habet" . 

Seria para isso necessário que a's diversas congregações religiosas 

tivessem alguns membros preparados nessa matéria. Acon~elho que tomem 
parte nos cursos cinematográficos, se os houver na sua cidade, que leiam 
bons livros sôbre Cinema, que peçam o curso de iniciação cinematográfica: 

por escrito, à JEC do Rio de Janeiro, Rua México, 1 1, andar 1 6, que peçam o 
boletim mimeografado do SIC, contendo as críticas completas do nosso corpo 
de censores. Tudo isso poderá ajudar muito na preparação da:quilo que 
queremos transmitir aos nossos jovens. 
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Pa Conferineia dOI Rei ......... do Sr. .... com .. n>Odificoç6 .. aprO'l'ad ..... . 
Quarta $eui.o da Primeira Auembléio Ce ... 1 Ordinária, celebrada em São 

Paulo. durante o Sea;undo Co"ll1'1l1lO doa Reliaioaot do Btu il, 
a 19 d. Julho d. 1956 . 

CA PI TULO 1 

Conotih>içlo, denominação. fino.. 

Art igo 1. 0 
_ A Confer~nci .. dOI Religio-o. do Brull .; o ol"fl:arulmo 

p" .. n.o.nente d .. eomunid.d .. roligi ........... beledd .. no Br""'l. 
A'lÍIo 2. ° _ A Conf .. lncia tem por linalidorde proclpua • cGO.de

.. açlo ••• ticulação d.. divcr ... Comunid.da Reli!!i ...... o a!...do d .. p,o
b lemu ••• i.çio de Ie"";';ooo de ioter&- comum. .. i .. ndo uma colabo.açio 
mút"" .mpr. maio "roca.z . 

Artico 3. 0 
_ Intccr.m • Conferência tôdao ao Comunid.d.,. Reli_ 

aio ... atabelecid •• no 8 ...... 1. ,ep",..,nt.d ... po • ..,u. ,upoc:ti .. "" Superiora 
M.ioro.; .. Comunidad .. quo nio tiverem Superior Maior no Brult ..,.io 
repro",nt . da. por quem exercer .qni • maio •• uto,id.do . 

Artiao 4.0 _ A Conferfncia 10 compõe. iniciolmente. doa oegu intc. 
De""rt.mentoo, 

.) - J u"dico: 
b) _ de Estatlolica: 

. ) - de Educação e Enoino, 
d) _ d" Cateciomo: 
e) _ d" AsoI.tê"da 1 s.,úde: 
f) _ de Serviço "A.ill~nci. Social : 

. ) de Miuõu Popular", 
,,) - de Ob,a. Oi ....... . 

o. preoent"" útatutoo ... tlo rqÜl .. d oo no Rcailt,o Ci,,;1 de P _ 
_ Jurldiao do Rio cfo 10neiTo _ DW.rito F~enl ..... b O oú"", ... dOI ordem 
S.014. no Liy ... número A_4. e d . Protocolo número 11.148. LiYro niíme.o 
A-2. _ 14 d" maio de 19S1. 
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Artigo 5. o _ E:stes Departamentos deverão funcionar em casas reli~ 
giosa'S da Capital Federal, e terão à frente um Religioso, escolhendoHse preH 

ferívelrnt;nte. pessoas que não tenham encargos de govêrrio na sua COH 

munidade. 
Artigo 6. 0 

_ Os diversos Departamentos, na medida do possível, 

providenciarão a organização de uma' exposição permanente, com um boleH 

tiro informativo periódico. 

§ 1 - O Departamento de Educa:ção e Ensino é a Associação de 
Educação Católica - AEC do Brasil. 

CAPfTULO 11 

Do govêmo. 

Artigo 7. o _ A Conferência é governada pela Assembléia Geral e 

pela Diretoria. 
Artigo 8. o - A Assembléia Geral é constituída pelos Superiores 

Maiores. ou por quem os representar legítirna'mente. 
Artigo 9. o _ A Diretoria é formada: 1) pelo Presidente, que será 

sempre um superior maior; pelo Secretário Geral e pelo Tesoureiro; 2) por 
três Conselheiros, que serão Superiores Maiores; 3) por três Conselheiras, que 
também serão Superioras Maiores. 

§ 1. o _ Os nOVe Superiores constantes do item anterior constituem 

ct Diretoria da Conferência dos Religiosos do Brasil, com voto deliberativo, e 
têm seus poderes e encargos devidamente especificados nos presentes Estatu~ 
tos j pennanecem no cargo por três anos, e poderão ser reeleitos. 

§ 2. o - Integram ainda a Diretoria da C. R. B., ,com voto consultivo: 
a) O. Presidentes das Secções Estaduais; b) Os Diretores dos Departamentos 
e Serviços. 

§ 3. 0 
_ Os Presidentes da's Secções e os Diretores dos Departamen~ 

tos e Serviços serão convocados para as reuniões ordinárias ou extraordi .. 
nárias da Diretoria, a critério do Presidente, permanecendo em sessão da 
mesma forma, e sua função é auxiliar a Diretorict no estudo e solução- dos 
problemas tratados. 

§ 4. o - Os membros da Diretoria que não puderem comparecer 
pessoalmente às sessões, poderão fazer"se representar por religiosos de sua 
própria'- Congregação. com os mesmos direitos e poderes. 

Artigo 10. o - Compete à Assembléilt Geral: 

a) - Eleger ;t Diretoria, de ~rês em, três anos; 
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b) - Modificar os Estatutos, para o que se exigirá maioria absoluta 
de votos, .e proposta da Diretoria, previamente notificada 
a todos os Superiores Maiores; 

c) Examinar e aprovar os balanços apresentados pelo T esoureÍro; 

d) Aprovar o regimento interno dos Departamentos; 

e) Estudar os problemas da organização e realiza'ção dos pla

nos elaborados. 

Artigo 11. o - Compete à Diretoria: 

a) - Convocar a Assembléia Geral, ordinàriamente cada três anos, 
e em via' extraordinária, quando circunstâncias graves o 

exigirem; 
b) - Manter comunicação e articulação com o venerável Episco .. 

pado. em todos os setores e problemas d'e interêsse comum 

dos Religiosos e da Hierarquia, por intermédio da Conferên
cia Nacional dos Bispos do Brasil; 

c) - Elabqrar o seu Regimento interno, bem como o dos DeparH 

tamentos da' Conferência, e submetêHlos à Assembléia Geral, 
para a devida aprovação. 

d) Encaminhar aos respectivos órgãos, para "estudo, os probleH 

mas que ocorrerem; 
e) - Resolver os casos omissos nos presentes ·estatutos. 

Artigo 120 
- Compete ao Presidente: a) representar a: Conferência, 

ativa ·e passivamente, judicial·e extra~judicialmente. nas súas telações com 
terceiros, constituir advogados e mandatários; h). gerir a administrctção ordiH 

nária; c) endossar e emitir cheques e ordens bancárias; d) exercer o voto· 
de qualidade. 

Artigo 1 3. o _ C~mpete ao Secretário Geral: a) Substituir o Presi
dente, nas suas ausências ou impedimentos; b) gerir a: administração ordiná· 

ria, emitir.é endossar cheques e. ord~ns bancárias. em conjunto com o Pre
sidente, ou isoladamente; c) superintender a atividade dos vários Depar
tamentos e da séde central da Conferência. 

Artigo 14. o _ Compete a:o Tesoureiro superVISIOnar a administra· 

ção de acôrdo com as instruções do Presidente. elaborando os balanços e 
as prestações de contas que se fizerem necessários. bem como estüdar· ~ pro .. 
por à Diretoria os meios convenientes para a boa situação financeira e econô .. · 
mica da: Conferência. 
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Artigo 15. 0 
_ Aos outros membros da Diretoria se confiarão de 

comum acôrdo, os demais encargos da Conferência. 

CAPfTULO III 

Do patrimônio e da administração. 

Artigo 16. 0 
_ O patrimônio da Conferência será constituído: a) por 

donativos ou legados; b) por renda:, acaso existente, de seus bens e serviços; 
c} por subvenções dos poderes públicos; d) por bens imóveis que possa vir 

a possuir j e) por contribuição das comunidades associadas. 
Artigo 1 7. o - O financiamento dos serviços da Conferência será 

feito segund'o plano trienal. ehrborado pela Diretoria e aprovado pela Assem

bléia Geral. 
Artigo 18. o _ Para contrair dívidas de qualquer natureza, bem como 

para alienar, onera'r. hipotecar, transigir sôbre bens imóvds, por ventura 
existentes, o Presidente necessita do parecer favorável da Dir~toria. 

Artigo 19. 0 
_ Nem os membros da Assembléia Geral. nem os da 

Diretoria, ,nem o Presidente, nem as comunidades associadas, respondem 

subsidiàrimnente pelas obrigações sociais da Conferência. 
Artigo - 20. 0 

- A Conferência não remunera os membros de sua 
Diretoria, pelo exercício de suas funções; não distribue dividend'os sob forma 
alguma; aplica integralmente o superavit, eventualmente verificado em seus 

exercícios financeiros, na manutenção e desenvolvimento das finalida:'des 
sociais. 

Artigo 2-1. 0 
- A Conferência não responde pelos compromissos 

assumidos pelas comunidades associadas, a não ser nos casos em que expres
samente declarar fazê.lo. mediante instrumento idôneo, na forma d'as leis 
vigentes. 

CAPfTULO IV 

Das Secções Estaduais 

Artigo 22. o - A Conferência dos Religiosos do Brasil, pela sua Di

retoria, com o apôio e colaboração das famílias re1igiosa~ presentes, organi
zará as Secções Estaduais. 

Artigo 23. o - As Secções Estaduais não se constituem em pessoa 

jurídica autônoma, mas se governa'm. pelos mesmos Estatutos da C. R. B., 

gozam das mesmas vantagens e têm os mesmos deveres. 
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Artigo 24. o - O quadro de organização. de atividades e .de govêrno 
de cada Secção Estadual. será organiza'do pelos Religiosos do Estado, reu .. 
nidos em semana de estudos ou em sessão especialmente promovida para 

esta finalidade. 
Artigo 25. 0 

- Cada Secção Estad'ual poderá redigir o próprio regu
lamento, ou adotar as normas comuns. A aprovação definitiva e modifica~ 
ção dêstes regulamentos é competência da Assembléia Geral da Conferência. 

Artigo 26. 0 
_ A Diretoria da Secção Estadual e dos seus Departa

mentos e Serviços será organizada da maneira1 que os Religiosos julgarem 
conveniente aos interêsses da vida religiosa no seu Estado. 

Artigo 27. o - A Conferência dos Religiosos do Brasil. embora 
coord'enando a atividade de famílias religiosas em campos de apostolado os 

mais diversos, integrando na mesma organização os Religiosos e as Religiosas. 
e constituindo as Secções Estaduais, conserva a cm-acterÍstica fundamental 
de unidade que lhe foi impressa pelo Primeiro Congresso dos Religiosos 
que a criou. 

CAPíTULO V 

Das disposições gerais. 

Artigo 28. 0 
- A cid'ade do Rio de Janeiro é a séde da Diretoria 

e da Conferência. 
Artigo 29. 0 

- A Conferência é de duração indeterminada. e só 
poderá ser dissolvida por resolução de seus membros. em assembléia geral 
extraordinária, parct isto expressamente convocada, com voto de ao menos 
2/3 dos sócios presentes. Nêste caso, a Assembléia decidirá, por maioria 
absoluta de votos, sôbre a destinação a dar ao .patrimônio e bens existentes. 

Artigo 30. o - As d'eterminações da Conferência' terão o caráter de 
orientação e coordenação, de considerável fôrça moral. e por isto serão aca
tadas por todos os membros, no intuito de se alcançar eficaz unidade de ação. 



ANO CATEQUÉTICO INTERNACIONAL "LUMEN VITAE" 

Está anunciada: para Outubro prOXlmo vindouro a abertura do Ano 
Catequético Interna:cional que se realizará na Bélgica em Bruxelas, patroci

nado por S. E. o Cardeal Van Roey e organizado pela "Lumen Vitlte" . 
J á 'é bastànte cf?nhecida a revista publicada pelo Centro Internacio .. 

nal de Estudos de Formação Religiosa. 
O convite pa:ra participar dêsse Ano Catequético despertará grand.e 

interêsse não só nos países Europeus como também nos de outros continentes 

que compreenderam, ser a Catequese, o ensino religioso em todos os graus, 

o problema máximo da Igreja na hora atual. Na América Latina, e de modo 

especial no Brasil, êsse problema constitue para o Catolicismo uma questão 

de vida ou de morte. 
Quem já abriu 08 olhos para a triste realidade que representa a igno

rância 'crassa -do' nosso póvo em qualqu~r escala social, com relação às ver

da:des da fé, não pode deixar de se s'entir angustiado, e desej asa de contri

buir de algum modo para solucionar o problema. Ora, uma catequese efi. 
Ciente só é- possível com catequistas bem preparados. A boa vontade é muita 

coisa, mas ,não bàsta:, o preparo é absolutamente necessário. 

A Conferência dos Religiosos do Brasil se preocupou com a Cate· 
quese desde o início da organização e envidou perseverantemente todos os 
esforços para criar entre os religiosos de todos os Institutos a inquietação e o 

desejo de trabalha:r nêsse campo. Certamente muita coisa já se fez. "Muito 

poréin resta ainda a fazer. 
Os cursos até agora organizados para formação de Catequistas, já 

estão dando seus frutos. Cursos dessa:' natureza deveriam existir, não só en1 

cada Diocese, mas também em cada casa religiosa. 
Como' organizar Cursos. porém, sem ter quem os dirija e os dê efi .. 

cientemente? Daí a oportunidade de iniciativas como esta que nos apre .. 
senta agora a "LUMEN VITAE". Oportunidade única, talvez, para pre
parar Professôres para Cursos de. Ca:tequese. A situação precária do nosso 
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ensino religioso, onde êle é dado, deve ser atribuída precisamente à essa 

falta de preparo, ou pelo menos à falta de adaptação dos nosso~ métodos. 

O Ano Catequético d", "LUMEN VITAE" vem atender a esta neces
sidade urgente de preparo de Professôres para êsse ensino da Catequese. O 

convite é dirigido aos Exmos. Bispos que poderão mandar um sacerdol"e da 

sua escolha, e aos Revmos. "Superiores e Superioras Maiores de Diretores do 

Ensino Religioso de tôdas as Ordens e Institutos Religiosos. Não é calculável 
a repercussão que teria no campo da Catequese no Brasil a criação d\e 

Escolas permanentes de catequistas dirigidas por alguns sacerdotes s"ecula .. 

res ou regulares ou a:lgumas religiosas devidamente preparadas e· que se 
mantenham a par do movimento catequético mundial. 

O folheto-convite enviado pelo Centro LUMEN VIT AE traz uma 
carta do Eromo. Sr. Cardeal Pizzardo aprovando com entusiásmo o projeto 
em apreço, e outra dto Exmo. Secretário da Sagrada Congregação do Concílio .. 

A seguir transmitimos algumas informa:ções que acompanham" o 

convite. 

Finalidades e meios. 

Séria formação catequética e ampla informação sôbre o movimento 
catequético internacional, visando o exercício de determinada função n<;> 

domínio da educa'ção religiosa. 

1 - Séria formação catequética - E' indispensável receber idéias 
justas e fecundas no tocante ao conteudo da catequese. ao sujeito que se 

catequisa, e aos métodos. O programa' dos cursos visará a essa formação. 

2 - Ampla informação sôbre o movimento catequético internacional. 
A formação catequética fundamental dada por competências de "diversos 
pa'Íses já será, por si, internacional. O projeto prevê ainda contactos com 

personalidades. instituições, realizações de diversos países, quer p~r meio 
de conf~rências ou de visitas em Bruxelas, qUl;"r por meio de uma viagenl 

de estudos do dia 2 de Março a 13 de Abril (1958). O Instituto agrupará 
estudantes de várias na'cionalidades. 

3 - Visando o exercício de 'determinada função no domíni-o da 
formação religiosa. 

Visto ser limitado o tempo consagrado à formação religiosa, e vasto 
o domínio da educação religiosa. é de deseja<r que seja dl~terminada desde 

a hora ~a inscrição, a futura função do candidato ou candidata: ensino da 
religião em tal grau, direção duma escola de catequistas. centro diocesano 
de ensino religioso. inspeção. iniciação religiosa de adultos, Ação Católica, 
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etc. Esta formação especializada será dada por meio de .. seminários" 

(grupos de trabalho), escol.:s de aplicação, e sobretudo por um trabalho 
pessoal dirigido, sem prejuízo da formação geral. 

Cursos e Conferências - Programa. 

Os cursos e as conferências versarão sôbre três objetivos principais: 
I - Fim e Conteúdo da Catequese: catequese bíblica, catequese 

litúrgica, catequese doutrinária. 
2 - O sujeito (criança, adolescente, adulto): psicologia religiosa, 

sociológia religiosa. 
3 - Os métodos: metodologia geral, metodologia especial (segundo: 

idades, ambientes, objetivos ... ) • 
Organização e Horário Alguns cursos 

pelo "Ano" todo ou por um trimestre; outros serão agrupados em uma ou 
duas semanas (cursos por professôres visitantes) . 

Haverá 25 semanas de cursos (mais ou menos 15 horas por s:!mana; 
horas de exercícios). divididos em três períodos 20 de Outubro - 21 de 
Dezembro, 6 de Janeiro - I de Março, e 13 de Abril - 14 de Junho. Os 
exames se realizarão entre 16 e 20 de Junho. 

Os cursos serão dados na parte d'a manhã (salvo na Quinta Feira); 
Ets tardes ficarão reservadas para trabalho pessoal. 

Línguas: Tradução Simultânea - Contando com a colabo
ração das auxilicftes femininas Internacionais Católicas que aceitaram a 

incumbênéia das traduções. os cursos e as conferências serão ouvidas simultâ~ 

neamente em francês, inglês. e alemão. conforme às necessidades dos. 
ouvintes. 

Estudantes: Condições de Admissão. 

1 - Os cursos são destinados aos sacerdotes, religiosos, leigos, que 
irão exercer alguma função no domínio d'a formação religiosa. 

2 - Embora uma cultura superior sej« desejável. tanto no plano 
profano como no religioso. serão admitidos também os candidatos portado~ 
res de diplomas de humanidades (bacharelado), de algum diploma de ensino 
ou equivalente. contanto que ofereçam garantias de se dedicarem com prOR 

veito ao trabalho pessoal. 
3 - O número de inscrições disponíveis é limitado. A fim de proR 

poreionar aos participantes o benefício de relações internacionais. os lugares 
serão distribuídos entre os que provém de diversos países. 
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4 - .tste Ano Catequético Interna'cÍonaI é destinado especialmente 
a candidatos que não encontram em seus respectivos países um Instituto 
Superior de Catequética. ou por motivo das funções a que são destinados, 

apreciam certas particularidades da inicia:tiva nova, principalmente por seu 

caráter internacional. 

Administração. 

Inscrição - Para tôda a duração dos cursos: 4.500 fr. belgas. 56 
serão aceitas _ inscrições parciais na medida das vagas deixadas pelas inscri~ 

çôes completas. 

Hospedagem - A administração pede aos candidatos e cand'idatas, 
queiram informar se pretendem prever por si, ou se contam com a interven .. 

ção da Direção dos cursos, para: acertar a hospedagem. 

Para Senhoras {religiosas ou leigas} o Cenáculo de Bruxelas pron
tificou.-se num gesto de colaboração, um "home" recolhido e confortável 
(hospedagem e pensão: 85 a 100 fr. diários). As estudantes encontrarão 
no Cenáculo religiosas que falam francês, inglês, alemão e holandês. Sendo 
o número de inscrições limitado, é aconselhado fazer os pedidos sem de .. 
mora, tanto para segurança da pessoa interes!3ada como pa'ra facilitar a 
organização. 

Informação complementar. Para qualquer informação complemen .. 
tar dirigir .. se ~: 

Centro "Lumen Vitae", 184 rue \Vashington, BruxelIes. Belgique. 
O Departamento de Catecismo da Conferência dos Religiosos do 

Brasil. faz votos que várias Dioceses, Ordens ou Congregações Religiosas 
que trabalham na imensa seaTa dêste vasto Brasil, estejam representadas 
nêsse Ano Catequético Internacional. A causa que está em jôgo justifica 
os sacrifícios que se tornarem necessários. 



CRONICA DOS RELIGIOSOS 
MOVIMENTO PRó UNIÃO SACERDOTAL 

Visa êste movimento realizaT de modo concreto o desejo ardente 

de Jesus em seu testamento, .. ut omnes unum sint, sicut tu Pater in me et ego 

in te, ut et ipsi in nobis unum sint"' . 
Nascido entre os sacerdotes brasileiros que residem em Roma, preo

cupados com a escassez do clero no Brasil e portanto animados a realizarem 
a' união e um trabalho juntos em nome de Jesus, quer promover uma maior 

união entre todos os sacerdotes, seculares e religiosos, e incentivar a ação de 

todos, no espírito de um mundo melhor. 
O movimento está bem organizado em Roma, com sua séde no 

Colégio Pio Brasileiro (Via Aurelia 527) e uma comissão coordenadora 
constituída por vários membros de congregações religiosas e secreta'riada 

por padres brasileiros do Colégio. 

No Brasil se estendeu a vários estados, e já dois encontros foram 
realizados, o primeiro em Pôrto Alegre. reunindo 5 O sacerdotes. e o segundo 

em São Paulo, com a bênção do Emmo. Sr. Cardo Dom Carlos Carmelo de 
Vasconcelos Motta' e contando com a presença de 65 sacerdotes seculares 
e religiosos de vários estados. 

Todos podem participar do Movimento, dando seus nomes a qual

quer um dos membros do Comité organizador. Nas conclusões do encontro 
de São Paulo nota-se o desejo de uma "maior difusão entre o clero, pedindo 

a adesão de outros sacerdotes que mostrem interêsse, veiculando a'ssuntos a 
respeito através da Revista -Eclesiástica Brasileira e da Carta aos Padres. 

Ficaram esta'belecidos dois encontros para o sul e o centro, em 1958, e o 
terceiro encontro nacional em 1959. durante e no mesmo local da VII Se
mana Teológica. 

QUINZENA CATEQUÉTICA PARA RELIGIOSAS EM SALVADOR 
Após o II Congresso dos Religios.os em São Paulo. onde o pro

blema da catequese foi estudado com sumo interêsse, a Secção Estadual da' 
Bahia resolveu organizar um curso de formação catequética para as religio
sas cittequistas do Estado. 

O curso será dado em três anos consecutivos no período de férias.' 

As religiosas que no 3. o ano apresentarem o certificado de frequência dos 
anos precedentes receberão o diploma de Catequista, e com o direito de for

mar por sua vez outras catequistéts nos colégios em que trabalharem. 
Foi no dia 3 de fevereiro do corrente ano que o curso teve seu início. 

O Revmo. Pe. Dainese S. J" presidente da Secção. celebrou o santo sacrifício 
da Mis~a, com breve e profunda alocução ao Evangelho, sôbre a missão edu
cadont da Igreja. As religiosas presentes recitaram a missa apropriada à 
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vocação da catequista. O mesmo Pe. Dainese abriu a sessão inaugural congra .. 

tulando .. se com a presença das religiosas. Focalizou bem o problema d~ ca .. 

tequese entre nós, em seus diferentes aspectos, sobretudo d'e ordem quanti .. 

tativa e de ordem qualitativa. 

O curso foi ministrado pelo Revmo. Pe. Sebastião que além das 

celebra:ções litúrgicas que dirigiu com muito fervor comunicativo e muito 
jeito, comunicou seu zêlo às participantes da sessão. numa série de medita .. 

ções sôbre a vocação da catequista; e pelas Madres Teresa de Cristo, Di .. 
retora do Departamento de Catecismo da C, R B., e Ma:dre Maria das Mer .. 

cês, professôra d~ psicologia na Faculdade de Santa Úrsula. As aulas de ca .. 
te(~ismo versaram sôbre: Fim do ensino religioso, catecismo tradicional e me
todo novo, metodologia e pedagogia, psico-pedagogia, métodos, celebração 

litúrgica e suas técnicas, a aula de catecismo, relações entre catequista e 

criança, o mistédo, iniciação à Mis5'a, assistência das adolescentes à missa. 
disciplina nas aulas; as de pedagogia sôbre; a psicologia em função do cate
cismo, psi~ologia das idades (La, 2. a• 3.a infância), características da a'd'o .. 

lescência, psicanálise e pensamento da Igreja, a amizade - suas vantagens 
e desvantagens entre moços e moças; houve também ·aula:; práticas sôbre 

catecismo e liturgi~. 

Na sessão de encerramento, realizada à tarde do dia 1 4 de fevereiro, 
foram apresentados vivos agradecimentos às RevmaS'. Madres Teresa de 

Cristo e Maria da's M~rcês que, com suas palavras e seus exemplos, abriram 
às Religiosas presentes o caminho para uma catequese mais eficiente e maIS 
fecunda. 

quaIS 
Durante o Curso houve uma reumao 

falou o Revmo. Secretário Geral da' C. 

dos Religiosos do Estado aos 

R. B.. e foi projetado o filme 
documentário do 11 Congresso dos Religiosos. 

Sacerdotes para Marília - Com imensa satisfação do Bispo Diocesano 
de Marília, Dom Hugo Bressane de Araujo, chegélram àquela cidade dois 

sacerdotes espanhóis, Pe. Dr. Afonso Martinez, advogado, e Pe. ~r. Jaime 
Espinoza, médico. Ampos os Sacerdotes perten'cem à Sociedade dos Sa .. 

cerdotes de Santa Cruz (Opus Dei). Instituto Secular fundado em 1938 " 
aprovado ein 1950. A "Opus Dei" tem como finalidade pr6pria difundir em 
tôdas as classes da sociedade civil. especialmente entre os intelectuais, a vida 
de perfeição evangélica. Tem sua' Casa generalícia em Roma, mas é princi .. 

palmente na Espanha que a- Sociedade têm sua~ casas. Fazemos votos que 
mais Sacerdotes possam vir p~lfa auxilia'r em nossas diocésses, onde ainda 
os operários são sempre. poucos. 
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Filiais do Serviço de Viagens - em 15 de Maio de 1957. 

ANAPOLIS - Goiás - Colégio São Francisco - Padres Franciscanos. 
- Frei Jaime A. Schuck - OFM e Frei João Batistot Vogel- OFM. 

ARACAJú - Sergipe - Escola de Serviço Social- Rua da Estância 228. 
- Irmã Albertina Brasil Santos - Irmã Maria de Lourdes Mafra. 

ARAGUARI - M. Gerais - Colégio Regina Pacis - Av. M. Gerais s/n.o. 
- Padre Tiotgo Leijen - Padre Mansueto Verheijen. 

BAGE· - Rio Grande do Sul - Colégio Salesiano N. Senhora Auxiliadora. 
- Potdre João Geraldo dos Santos - Pe. Luiz Pereira da Silva. 

BALSAS - Maranhão - Padres Combonianos. 
- Monsenhor Diogo Paro di -·Padre Fábio Bertagnolli. 

BAURU" - S. P. - Colégio S. José - R Antônio Alves, 12-66 - Te!. 206. 
- Irmã Armindit Sbríssia - Irmã Aurora de Sousa. 

BELltM - Pará - Colégio Salesiano Nossa Senhora do C.rrmo. 
-- Padre Lourenço Bertolusso. 

BELO HORIZONTE - Minas Gerais - Livraria São Paulo - Irs. Paulinas. 
- Av. Alvares Cabral, 51 - Tels. 4-2832 e 2-7623. 
- Irmã Teresa Bueno - Irmã Dirce Merenda. 

BLUMENAU - Sotnta Catarina - Convento Santo Antônio - Rua 15 
de Novembro - Caixa Postal, 567. 

- Frei Efraim de Mrosek - Frei Braz Reuter. 
BUENOS AIRES - Argentina - Confederacion Argentina de Religiosos -

Sarandi, 41 - Servicio de Viajes. - Pe. Miguel Bullrich S. I. 
CACERES - Mato Grosso - Palácio Episcopal. 

- Monsenhor Máximo Biennés TOR - Padre Severino Rouquette. 
CACHOEIRA DO SUL - Rio Grande do Sul - Casa de Nossot Senhora das 

Dôres - Miss. de Jesus Crucificado - Rua Moron, 1.007. 
- Irmã Maria de Lourdes Hurpia. 

CAMPO GRANDE - M. Grosso - Colégio Dom Bosco - Padres Salesianos 

- Padre Constantino de Monte - Sr. Salvador Pôrto. 
CARAZINHO - Rio Grotnde do Sul - Ginásio Nossa Senhora Apareci

da - Rua Bern.rrdo Paz, 95 - Madre Elisabeth Ameling. 
CAROLINA - Maranhão - Casa Paroquial dos Padres Capuchinhos. 

- Pe. Frei Sergio Bicego - Pe. Frei Romualdo da Viadanica. 
CAXIAS DO SUL - RS. - Escola Normal S. José - R 18 do Forte, 1785. 

- Irmã Maria Genov~va Larea. 
CONCEIÇAO DO ARAGUAIA - Pará - Conv. dos Padres Dominicanos. 

- Dom Luiz Palha - Monsenhor Augusto Dias de Brito. 
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CORUMBA' - Mato Grosso - Ginásio Salesiano de Santa Teresa - Rua 
João Pessoa, 1. 117 - Fone 100. 

- Padre Miguel Alagna. 

CRATO - Ceará - Sé Catedral - Secretaria. 
- Padre Rubens Godin Lossio - Padre Antônio Onofre de Alencar. 

CRUZ ALTA - Rio Grande do Sul -- Escola Normal SSma. Trindade
Francis. Penit. Caridade Cristã - Rua Pinheiro Machado, 122. 

- Irmã Adele Horn. 
CUIABA' - Mato Grosso - Liceu Salesiano São Gonçalo - Av. Dom 

Aquino, - Fone 163. 
- Padre João Pancot - Padre José Corazza. 

CURITIBA - Paraná - Livraria São Paulo - Rua Saldanha Marinho, 23. 
- Irmã Bernardete de Castro - Irmã Lídia Ribeiro. 

DISTRITO FEDERAL - Rua Farani, 95 -Tel. 46-5601 e 26-8741. 
- Sr. Laércio Leopoldino e Pe. Irineu Leopoldino de Sousa, SDB. 

ERECHIM - Rio Grande do Sul - Comissariado das Irmãs Franciscanas 
Missionárias de Maria Auxiliadora. 

- Madre Maria Maris Stella Bannach - Irmã Maria Iolanda Mossner. 
FLORIANóPOLIS - Santa Catarina - Colégio Catarinense - Peso Je

suitas - Rua Esteves Júnior. - Fone 2060. 
- Padre José Carlos Nunes e Padre Tomé Keorbes. 

FORTALEZA - Ceará - Livraria Eucarística - Peso Sacramentinos -
Av. do Imperador, 1.203 - Fone 3524. 

- Padre Pedro Hansen - Padre Humberto van Rozendal. 
·GOIÂNIA - Goiás - Casa de Nossa Senhora da Assunção - Missioná

rias - Rua 95, n. O 8 - Setor Sul- Fone 1651. 
_. Madre Geralda Rodrigues - Irmã Margarida Souza. 

GOIÁS -- Goiás - Convento dos Padres Dominicanos - Largo do Rosário. 
- Padre Bernardo Monti - Frei José Maria Lorezetti. 

GUAJARA - MIRIM - Casa Prelatícia. 
- Dom Francisco Xavier Rey - Padre Armando José Rey. 

HUMAITA' - Amazonas - Missão Salesiana São João Bosco. 
- Padre Victor Hugo. 

I]UI - Rio Grande do Sul - Faculdade de Filosofia - Padres Capuchi
nhos - Rua Caixa de Água s/n.o - Caixa Postal, 201. 

- Pe. Frei Inocente Reginato. - Pe. Mario Osoria Marques. 
ILHÉUS - Bahia - Colégio N. S. da Piedade - Rua Madre Thais s/n.o. 

- Madre Teresa' do Menino Jesus Decrocq - Irmã Teresa Sodré . 

ITAJAJ' - S. Catarina - Ginásio Itajaí - R. Felipe Schmidt - Fone 502. 
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- Padre Pedro Baron - Padre Otávio Bortolini. 
JOÃO PESSOA - Paraíba - Escola de Serviço Social - Casa do Cal

vário - Miss. Jesus Crucificado. 
- Madre Maria Franklin de Andrade - Irmã Nilce Maria. 

JOINVILLE - Santa: Catarina - Casa Paroquial -' - Tv. São José. Fone 549. 
Mons. Sebastião Scarzello - Pe. Bernardo F euchter. 

MACAPA' - Amapá - Palácio Episcopal. 
- D. Aristides Pirovano - Pe. Vittório GaIliani. 

MACEió - Alagoas _. Colégio Santíssimo Sacramento. 
- Madre Maria da: Apresentação - Irmã Maria Gelcia Melo. 

MANAUS - Amazonas - Colégio Dom Bosco - Av. Epaminondas. 57 
Fone2761. 

- Pe. Pascoal Felippelli - Pe. Hermano Shilp. 
MARABA' - Pará - Ginásio Santa Terezinha - Dominicanas de Nossa 

Senhora do Rosário - Rua Duque de Caxias. 
- Irmã Maria Terezinha do Menino Jesus - Irmã Maria Teodora. 

MONTE ALEGRE - Pará - Instituto Imaculada Conceição da Congre
gação das Irmãs I\1issionárias da Imaculada Conceição. 

- Irmã Luciana' Campos Nascimento - Irmã Francisca Bombeck. 
MOSSORó - Rio Grande do Norte - Pa:lácio Episcopal- Caixa Postal. 16. 

- Dom Eliseu Mendes - Cônego Luiz Soares ,de Lima. 
NATAL - Rio Grande do Norte - Externato São José - Padres Salesia

nos - Av. Junqueira Aires. 335 - Fone 1900. 
- Padre Paulo Cabral da Rocha. 

PASSO FUNDO - Rio Grande do Sul - Seminário São José - Rua: Se
nador Pinheiro, 304 - Caixa Postal, 13 - Vila Rodrigues. 

- Pe. Jakob Aloisius Weber, M. S. F. 
PELOTAS - Rio Grande do Sul - Livraria São Paulo - Rua 15 de No

vembro, 672 - A - Irmãs Paulinas. 
- Irmã Ida Girardi. 

PETROLINA - Pernambuco - Palácio Episcopal, 
- D. Antônio Ca:mpelo de Aragão - Pe. Felipe Matias d'e Souza. 

PORTO ALEGRE - Rio Grande do Sul - Livraria São Paulo - Rua dos 
Andradas. 1.733 - Fone 8904. 

- Irmã Natália Giaretta - Irmã Maria Teresa Pescador. 
PORTO NACIONAL - Goiás - Seminário Diocesano - Prelazia. 

- Dom Alano Du Noda:y- Padre Antônio Luiz Maia. 
PORTO VELHO - Rondônia - Colégio Dom Bosco. 

- Padre Vitor Hugo - Padre Miguel Angelo C. Ba:stos. 
RECIFE (1) - Pernambuco - Colégio São José - Irmãs Dorotéias'- Rua 
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Conde da Boa Vista, 921 - Fone 3294. 
Irmã Dilucina Lopes - Irmã Zaira Gouveia. 
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RECIFE (2) - Pernambuco - Convento do Carmo - Praça do Carmo. 
- Frei Antônio Gonçalves - Frei Clemente Seibel. 

RIO GRANDE (1) - Rio Grande do Sul - Liceu Salesiano Leão XI1I -
Caixa Postal. 44 I - Fone 71 7 . 

- Pe. Erico Schmengler - Pe. Vicente Stelmaszeyk. 

RIO GRANDE (2) - Rio Grande do Sul- Escola Santa Joana D'Arc -
Irmãs de São José - Rua Marquês de Caxias. 

- Irmã Yolanda Cáimi. 
ROMA -Itália - Conferência cios Religiosos do B,asil - Via Aurelia, 527. 

- Padre Paulo de Tarso Nacca. 
SALVADOR - Bahia - Colégio Nossa Senhora das Mercês - Rua 7 de 

Setembro - Fone 1497. 
- Madre Maria Xavier Echaniz - Madre Maria Luiza Melo. 

SANTA MARIA - Rio Grande do Sul - Casa Santa Teresinha - Missio. 
nárias de Jesus Crucificado - Rua Angustura, 139. 

- Irmã Odete de Souza. 
SANT ARI?M - Pará - Ginásio Dom Amando. 

- Irmão Paulo Schaefer - Irmão Ernesto T urk. 
SANTO ANGELO - Rio. Grande do Sul -. - Escola Normal Bemaventurada 

Teresa E. Verzeri - Filhas do Sagrado Coração de Jesus. 

- Irmã Adele Garaviglia. 
SÃO LUIZ - Maranhão - Escola de Serviço Social - Rua Rio Branco, 14. 

- Irmã Altiva Pantoja Paixão - Irmã Elza Ferreira Schramm. 
SÃO PAULO (1) - São Paulo - Edições Paulinas Ltda. - Praça da Sé, 

184 • 3.° andar - Tels. 35.0481 e 35-0299. 
- Emílio Ferraz _de Augustinis e Padre Sebastián Sudano. 

SÃO PAULO (2) - São Paulo - União dos Ex.alunos Salesianos - Ala
meda Nothmann, 233 - Fone 51·5201. 

- Padre José Luiz Giacotto - Sr. Afonso Tortorelli. 
SOBRAL - Ceará - Ginásio Santana. 

- Soror Ana Venancia Aguiar Frota - Soror Ana Otávia dos Santos. 
TERESINA - Piauí - Patronato Dom Barreto - Missionárias de Jesus 

Crucificado _.- Rua Benjamin Constant, 1.575. 
- Madre Maria da Conceição Bezerril F ontenelIe - Irmã J arima Maia. 

TUBARÃO - S. Catarina - Ginásio Sagrado Cor<tção de Jesus - Fone 90. 
Pe. Sergio Marcos Hemkemeier - Pe. Odo Haelker. 

URUGUAIANA - Rio G. do Sul _. - Irmã Paulinas· - Rua Santan<t, 3.139. 
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_ lnnã So:.dina T "lI'liari . 
VARG1NHA _ Minas Gerai . _ Co ... PaTo><Juial _ Padres do 5.tgrado 

Conçã" de Jesu • . 
_ Padre Heriberto H"rlma"n - P"dT< Ivo Spaniol. 

VITORIA _ Eoplri." Santo _ Papel •• i ... _ Rua JolI<5 C.rlo .. 186 - Fone 
3160 e 2192. 

- Irmão Antônio Bi"sini _ Padre Virginio $teffenini. 

BIBL IO CRAF I A 
Don Bo.co .... ] mondo. EU .. Di Ci (Lib,eri~ o"Utina Crio,iana), To,ino. 
19S6. 284 pAgina0. 22 TTUlpao geoi,Uic<>a, ilo. 

E' uma obra que. ape'M de não d . . .... Ob.M de fi nftlid"d" pré>pri" 
.e dpTO..,,,ta, em veste cient ifiCO', dá aM doi. ln.!itu!oo. A ",,~und. p".le 
urna id"ia ha.tanle eomnleta do que apro""",,, dadoo ."Mlo'i".,. de cad .. 
• io e do que fnem 00 Iillm. de Dom p,ovincia, em oe" nÚmerO" ....... aI;-
8""",, em todo. 00 continen'e •. D",,· v idad " •. enquanto .. ' orceir. consta 
'iM· ... ft 10Tna r con!.""'d .. no mundo de map", r_rálteoo e do elenco 
a Ifr. nde tamrli . ... leoian .. em .. uo d .. e .... de cada provlneia. eom 
ramol m80<ulino e feminino. r ... oeetivo ano de funda~io. 

A prime ir ... parte eomDr«nde De- Obra de earitor divulg"l ivo. bem 
q""no. e.luáol monoli,ificol oôbre do>enmenl"da com numeroli.im .. 
.. Con~r"I.<;io Saleoi.na e o In.tituto Hu.traçôe< fotog,áfica> que tornam 
d ... Filh ... de Maria Auxiliador. , é o volume m.~ "'Taenle. merece 00 
uma r"",,,nh. completa que vai da m.iores e1"1!ioo pela finalid"de que 
fundação até n ........ di ••. d.,. lund.... atinlle plenament .. e por oe r di .. n" 
dor ... a.,. "r.nde .... leoi .. n ... , .. o. de imitação. não deinndo deb"ixo 
Rei lor"o Maiore. e Superioru C e· do a lqueire a lu~ de "e .... e de topo. 
Tai •• até ,. aooociações d ... coopera_ lol .. do que esta grande f.mil ... re_ 
dores e ex-alunol. ~ impren .... a lô_ ligio .... i,,,,di,,. 

Pr. F.6; l(m,a. ;" (I. F. M. C"". 

Ca~Jolo da Expo.lçio Ribli."ri !i .... Comemorativ.. do Primeiro 
Cft!len""'" do ""o<imenlO d .. Ma,..,lino Menéndn Pel .. yo , Bibliot..,. Nado
na!. Minioterio d .. Educação e Cultura - Rio d. Janei .o. 1956. 128 piig .. il .. 

E.ta oub!icoçio deve_ ao ... I&r. rO. O volume dá urna id,;;" ""mple-
ço do Revmo. Pc. Ernrlio Silva. d. ta d" eiênc;a portento ... e d ......... n· 
Pon,ifida Univeroidade Ca161ic~ do de erudição do Ilrande e.panh ol que 
Rio de Janeiro e Con.elheiro do In.. d" leitura e da cultura. em todo. o. 
litulo B ... oilei.o d e Cultur" H i. p&ni. ramoo do ... bc •. fê~ qUll. e um .. fi"a. 
ca. que foi o Coordenador d" Expo. lidade de oua vid., enumera"" publi • 
• ic80 Biblio.",óli ... do e"". iror eop>o_ coçõ ... d ... obr ... do """ritor. em nd-
nhol M"rcelino Menéndez Pelayo. mero de 211. como Da e.ludo ... reo-
'eali~ad •• por oca,;_o do primeiro peito publicadol por inómerM a u_ 
een'en'.io de oeu n~ .. imento. peta .o,e •. que che~"m :o, um lolal d n 
Biblioteca Nacional do Rio do JlI.nei- 5 r 2 entre ob, •• e .,tiro .. 
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