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SÃO PIO X, MODELO DE VIDA SACERDOTAL 

Mensagem de S. S. () Papa Joã<l XXIU ao Clero das três Venédlls (I) , 
• 

• 

, 

Queridos filhos, 
Depois de qunrenta e cinco anos de neu "dies natalis" p~ra a 

pátria celeste, Fio X voltou pOI' poucos dia. a Veneza, u gua term nat:l!, 
ao cnmpo de seu apostolado. no meio de sua gente humilde e generosa, 
que ficiJU sempre em seu coração, também entre o~ cuidados e as preo
cupações da altíssima dign!dude pontifical. 

Esta gloriosa pass:lgem de seus rest.os morta is Nós a desejamos ver 
l'ealizada desde 19;;4: e a apressamos logo que fomes chamados à ~egund\\ 
sucessão d'mle na Cátedra de Pedro. Além de tôda espera mais feliz, eis
Nos perante um triunfo - e que triunfo - do povo que aclama seu filho 
e pai, a glória mais fulgcn te dos temp08 modernos e o íncl.ito Padroeiro, 
P. com t;Ámanha intensidade àe fervor que Nos foz esperar frutos edifi. 
cantíssimos de renovação interior pnra muitas almas, 

)Teste instante Nós contemplamos com os clhoG do coração a Vós, 
queridos fi.lhos; reunidos em São Marcos, com os vossos veneráveis 
Bispos, de todos os pOIltos das três Venécias, e convosco Nos aproxim"m.os 
da urna bendita, depositada sob a grande cúpula da B;>.íl ie" óe ouro, 
perante o altar do Evangelista São Marc,,". n Ão longe da veneradíflsima 
Nicop~is, . " juntll daquela hl-',tól'Íca t ribuna, donde se derramou o ensi· 
namento robusto e claro do Patriarca Surto e a doçura "de sua lingl1>lgem 
que Nós, jovem de quinze anos, ouvimos l.'Üm Nossos ouvidos em Santo 
Alessandro in Co!onna, em Bergamo . 

E' muito natural que clero e povo, mas antes de tudo os sacerdotes, 
perguntem a si mesmos o que de novo traz Pio X, nesta sua volta a 
Venez<j, dCl?ois de quase meio século de sua saída; quaiR úteis admoestações 
lHe nos traz para a plenitude da viela eclesiástica, determinadas pelas 
circunstâncias atuais. A majestade da morte e a conclamada celeste glo
rificação conferiram uma significação especial ao Ensinamento dêste 
grande, dêste insigne Santo. 

--------
I) "05' , Rom. ", ,upl. dom .. 2/-4·59 
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Mesmo tendo em conta as variações das épocas, que em sua se
qüência, ~;ertigjnosa: repetem as virt,udes ,e os defeitos de todos os tempos: 
jovens que sofrem a fascinação dar. novidades e de passar à frente dos 
mais velhos, às vêzes com alguma presunção, homens maduros tentado~ 
a 'escolher o que c01'l'esponde mais às próprias comodidades do que ao bem 
comum em geral - os empenhos do sacerdote são ainda muitos e gra
ves, e se impõ",m à atenção e à consciência de cada um. 

Pio X voltando ao meio dos seus, daqueles que pela sagrada orde
nação e,ião especialmente próximos dêle. evoca solenemente três pontes 
de vida sacerdotal; especialmente interessantes para qualquer época da 
história; seu luminoso sobreviver tão acentuado, a fascinação - da qnu! 
somos testemunha - que exerce' nas almas e nas coletividades católicas 
do mundo todo, Nos fazem relembrar a dignidade sacerdotal;" o amor à 
Santa Jgreja " a sabedoria humana e cristã que e3pccíalment(;! convém 
à nossa vida, chamados que somos: "lumcn mundi, sal terrae". ' 

São três elementos de primeira ordem para a elevação de nossa 
vida" queridos sacerdotes, para a eficácia de vosso ministério; três, 

, admoestaçõe~, dêste "sacardos magnus Dei, Excelsi", sumo sacerdote do 
Altíssimo, que se tomou objeto de tão espontâneo amor popular e que 
é proposto à imitação de todos. ' 

, Além e acima das anedotas e dos episódios que, repetidos e alte-
, rados, poderiam diminuir sua grandeza de hom .. m, de 'eclesiástico distin
, to e de pastor de almas, Pio X aparece nas linhas características pró
, ,pri,as, diríamos mais sagradas e mais severas, temperadas ali ás par ,aquêle 

sentido de grande compreensão, tão transparente do seu sorriso e da 
sua palavra ill'dente. 

, 
I , 

I - Dii;'(nidllde sacerdotal • 

. , .... , .... " O autor da Imitação de Cristo, no Lhrro IV, capo 5, define com traço 
inefãveol ~" g,randeza característica do ~'acerdote perante o céu c a terra: 
"Grande mi::lÍs~e\'lum , Q,l:.. ,magna dignitas sacerdotum, quibus datum est 
'qucd Angelis lpsis nOI1 est concessum". " 

, Ministério de graça, portanto, singular privilégio! " -
Esta dignidade é congênita ao próprio fato da vocação. Devagar 

vai se definindCl com a vestição clerical, co~ a administração da tonsura, 
na subida à, 'ordens sagradas, na "missio canônica", que é um poema 
completo de respeito e de amor da Santa Igreja para as almas, e ele' 
confiança em seus sacerdotes. ' 

O concílio de Trento, em (:ujas sessões foi muito evidente a exi
gência de uma perfeita adequação do ,sacerdote a seus altíssi.mos deveres. 
recomenda, com palavras severas e penetrantes, o que' mais vêzes Nos 
permitimos sussurrar, quase em oração, aO S seminaristas e sacerdotes 
de nossa querida Veneza: as palavras altas e gravíssimas do Concílio de 
Trento (Sess. XXIII, capo 18): "Sic decet omnino clerkos, in sort"..m 
Doinini vocatos ut habitu, gestu, incessu, sermone nihil nisi grave, mo
deratum ac religione plenum praeseferant". São expressões precisas' e 
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. 

dignas de s",r€\ffi l€.'ffibradas e repetidas .como o "GloI'ia · Patri" do. 
Breviário. 

O povo cristão, apesar da mudança dos gostos e do enfraqueci
mento do ainigo espírito de concentração ao redor da paróquia, quer ainda 

.. e sempre O sacerdok digno, iluminado, amável, santo. 
Infelizmente a poeira da mundanidade parece tudo confundir e 

a todos envolver. Mas a exigência da dignidade eclesiástica permanece 
intacta na opinião geral e nas intimidades mais I'ecônditas dos corações, , . .-
até nas CrIanças . 

. O sacerdote, se · fôr vivo 'como o fogo, será por isso lum[noso, puro., 
ard~nte, signiiicará tudo; de outra forma contará pouco, ·mesmo na consi.
deração daqueles que momentâneamente des~rtaram da prática religiosa. 

A "Haerp.nt animo" de S. Pio X ...:.. que no cinqü~ntcnúrio de sua 
aclamada publicação remeditamos, aOS 18 de sctcmbro do ano passado, na 
celebracáo do centenário de ~acerdócio em Castelfranco ~ bl'otou do 

• • 
cOl'a<;ão abrazado de Pio X, propriamente como um gemido paterno, para 
fazer' voltar o clero, diocesano e regular de todo· ° mundo, à vida inter'ior 
mais intensa e à santificação. . ". 

Caros sacerdotes! Se Pio X penetrou na consciência dos povos, se 
até agora a sacode, .se u Igreja docente busca ainda hoje os ensinamentos 
do seu magistério, isso deve-se aO fato de que êle sentiu, viveu e gostou 
desta altíssima dignidade, e a ela se conformou sem esfôrço e com -na.
tUl'alidade, em tôd&s as circunstâncias de sua vida, deSde a de vigário 
coop~'Tadol' até à de Sumo Pontífice. 

Antes e junlo de tôdas as preocupações de atuali.zação pastoral 
dese jável e oportuna, e da aplicação de novus r ecursos pma a aproxima
ção das várias categorias de :fiéis, ' cuidai primeiramente de vosEa alma. 
E' o que vos dizemos com tôda simplicidade e familiaridade patm'nal. 

A . alma pura. e ardente de um sacerdote .é mistério dc luz, de graça 
e de amor_ Os anjos do céu a admiram e vêem nela o reflexo da Ma" 
jestade divina. ' ... . . 

Feliz o sacerdote que .cumpre eom o maior c'Uid?do os deveres quo
tidianos da orayãtl; que ama o recolhimento do templo e da casa, que 
procura a substância viva de "Ua pregação no Livro Sagrado; que nos 
juizos, nas palavras, no trato, Se identifica aos exemplos de Nosso Senhor, 
d.e ' ua Mãe e dos Santos, que nào alimenta demasiada confiança nos l'e
cursos humanos. 

Já que a santidade lhe é necessária para a ~alvaçào de sua alma e 
para a eficácia de seu apostolado, todo sacerdote deve ter o .máximo eui· 
dado de se aproximar do Sacramento da Penitência e servir-se de todos 
aquêles subsídios que 11 experiência sugere e a Igreja aprova. 

"Si ergo saeerdos omnibus virtutibus fucrit ornatus, tum est quasi 
optimum sal. et tatus populus de illo conditur, magis v.idendo eum quam 
audiendo. Nam prima doctl'ina est videre bonum, secunda autem audire" 

.. (S. João Crisóst., "Hom. 10 in Mt" - opus imperfectum - PG 33, 61l5). . . 
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11 -- A Igreja' 

As situações mudam, mas aS dificuldades opostas à Igreja no cum, 
primento de sua divina missão nunca Ialtam. 

A quem disto se admira, a quem muito ingênuamente confia numa 
alvorada de absoluto des':anso terreno e de conquistas fáceis, Nós relem
brdmos a, págitlas de sangue e de glória escritas pelos Mártires e pelos 
Doutores, sempre em defesa e para honra do depósito sagrado confiado 
pOI' Cristo à sua Igreja. , 

A Igreja dos tempos de Pio X permaneceu em seu lugar com distin
ção e altivez. 

Alguns forçaram n porta, é verdade, outros chegamm a empre
end:imentos cl.1T\orosos P. dolorosos. Mas sôbre aquêle clamor deital'a!n-se 
depois as sombras da noite, 

Pio X, manso e humilde de coração, não se dobrou às violências 
dos poderosos da terra nem às lisonjas dos dialéticos dô.s várias escola~. 
E deixou o pxemplo preclaro de seu dEstemidQ a1110r ao Livro SUgl·ado 
P. às fontes da graça_ _ 

A quem, definilldo··o "um pobre párcco dos campos vênctos", ima
gincu-o quase confundido e perdidc na imensidade das tardas pontificais, 
éle deu a med;da altíssima de sua clarividência de Mestre e de Pastor 
Universal, sobretudo por al.gnns o.tos, entre os mais salientes :Ie seu go
vêrno: a criação do Instituto Bíblico, a preparação do Código de Direito 
Canônico, a reorganiza\:ão das Congregações Romanas, o convite à Co~ 
munhão freqüente dos adultos e à Comunhiio das crianças em tenra ldade. 
para a cons€l'vação da inocência e dos bons costumes, o repúdio de ardís 
meramente polítkos como meio de dcf<)sD. du clar-se eclesiástica e dos ina
lienáveis direitos da verdade revelada e da liberdnde das alm~s. 

Dileio-s sacerdotes! A estrutura interior da Igreja é a fôrça que lhe 
advém pela convicção de perman(,cer fiel à missão que lhe foi conHndn 
por seu divIno ]<'undador, sem receio de aparecer ou talvez de vil' a ser 
julgada f, f'VP.!"a nu prudente demais. 

Esta Igrêja que não necess;tn de ninguém, confia.-se a todlS os seu~ 
filhos. ' : 

Como instil,Jição divina ela representa o que de mais seguro e 
confiante pode existir para a salvação do homem, como também na 
ordem das !'ela,ües humanas e provi dêncius pera a solução daquilo que 
a preocupa, na manutcnçã-o quotidiana da paz social e da culaboração 
entre os povos. 

Tendo sob os olhos as páginas mais luminosas da história de t odos 
os séculos, pode-3e muito bem julgar q:ae ° Concílio Ecumênico - para 
cujo anúncio tivemos uma inspiração espontânea e sentimos, na humil
dade de No~sa alma, como que um toque imprevisto e inesperado -
esteja já preparando, na i.ntimidade das almas episcopais e sacerdotais, o 

-bom propósito em cada um dos eclesiásticos, um desejo mais ardente de 
dilatar os espaços da caridade e de permanecer em seu post.o, cem clareZa 
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de .pensamento e com grandeza de coração. 
Pedimos e desejamos que o Concílio renove untes de tudo o es

petáculo dos Apóstolos r eunidos em Jerusalem, depois da Ascensão de 
Jesus ao Céu: lln:.uümidade de pensamento e· de oração com P edro 
e ao redOl" de Pedro, Pastor d os cCl'deiros e das ovelhas, oferecimento 
de energias que se retemperam, que se renovam na procura daquilo que 
melhor poderá corrcsponaer às atuais exigências do apostolado. 

A figura dro! Pio X , invocaco também como ceteste protctnr do 'Con
cílio Ecumênico, de~liga-se cios fatos e das circunstâncias que em seus 
tt;lnpo~ ürjgiufinun juízos ternerários e intcre:;seir()s~ e torna mais .pet'
"uasiva a admoestação de não procurar v ias puegrinas para a salva
ção do homem e p<lra a defesa de seus direitos, e de não imaginar di· 
vagaçües I.ál~ej~ q lle pos!;am mlbstituir aquilo qUB firma suas taÍ:tes na 

_ própria essência dê.S il15tituÍl,ões mais sólidas Q tem o valor das expe
ri~l1 cias seculn.res. Istu é: nu Oriente, antes a aproximação, depois a rein~ 
tegr8ção e a rcuIlião perfeita de tnuitos irmãos separados da antiga IvVie 
c.omum; e no Ocidfntc. a genercsa colabcraçao paston:l dos do L9 cleros, 
sol) Q ()l~~r " a direção do Eispo que é II Paslor de tôdas as ovelhas. 

ln - Sabedoria lmmana e cristã 

O episódio df' S. Pio X - Nõs o vimos com Nossos lllhos - que 
no dia de sua cúroaç-ão apnrp.Cf:ll cont.rariado pelas aclanlações da lntil
tidão, indica sua mentalidad.e c seu caráter. 

Ele amava n P(lVO, tolerava , uas exuberância., ao depois ~d,' pl:o u-~e 
a iS30 de bom grado. :Mas aquela cabeça inclinada para frent.e, aq u.ele gesto 
lento e brevr dn bênção, aqui!les olhos avermelhados pelo pranto, aquêle 
:30rrif;o que tardava a v"ir, perlTItJ1eCeram na melnórÍa de quant~s tiveram 
a sorte de assistir àtiuela cer;môn;a do <lia I) dA agôRto de 1903, pmR 
ind'·.:nr a àis~,plil1a interior daquele sacerdote vêneto, cuja simplicidade 
f o.! lo?e> compreendida por todos no seu f.entirJo exato. 

Em tndo o Eacerdote deve ter o sentido de med:da, de g'lrbo, da 
có:-cc1}sl cor1:esi.a. 'Vós l~os cornpreendeis. O~ fil~is não gost~.m de vo~ ver 
subnlerscs nos alazeres terrestres, COlTIO SP. tjvés~.eis de resolver tudo 110 

espa~:o d.e Unlét geração, e não apreciç.m o s4tc:erdot~ q'ue dCluonstra ser 
rnu .l2o clanlorc~o OU parcial. C(1l1'~,rf:!m sabeT levar por tôda parte e com 
grande dignidade o hábito talaf, nobre e dLtinto, imagem da lluüca d~ 
Cr:l3tO: "Christu~ Sace-rdoturr'l tUlliea", sinal resplandp.cente da veste in .. 
terior ria graça. 

"in die bus iracundlae" silber controlar-se é granC: e >'11erp.cimento, 
de tal fanna qu ·~ os limigos encont.rem em vós os moderadores, das p3ixões 
aindl.'. que generosas, é os adversários, se os p.ncontrê-~rdefJ , pOSSô.rrl sernpre 
vos :iulp,ar homens de b r m a tôda prova. 

D;Í{)tos filhos ' O numdo CXp0.r" l1enta Dj.nda, experimenta sempI'e 
<.> encanto d.a bondade e da santidade. Vós sois testemunhas disso nestes 
dh.\s da presença 1e Pio X em Veneza. 

Porque o povo i.nvoca ês"te Santo? Porque o procura? P orque o 
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ama? A resposta é fácil. Houve nôle a reunião admirável daqueles dote::! 
positivos que são próprios e ' característicos de cada classe social. Límpido 
come (:) . são os filhos do campo; franco e robusto como os operários de . 
nossas fábricas; paciente como os homens do· mar; medido como o . 
pastor da grei; nobre e austero como os descendentes' das maiores fanúlias; 
afável e justo como um mestre, um magistrado; bom e generoso como. 
imaginamos e são os Santos. . 

T0dos queremos insistir nf'sta procura e nêste amOl' de valol'es· hu. 
manos e cristãos, naturais e sobrenaturais. E suplicamos ao Senhor que nos 
faça sempre mais desejar êste equilíbrio de energias e de entusi.asmos; . 
.o povo virá atrás de nós, não à nossa procura, nem para deter· Se' conosco, 
mas para conosco chegar ao encontro de Cristo Jesus, q'ue é "Pa~t()l' 
et episcopus animal'um nostrarum" (clr. 1 Pd 2,25). . • 

O' São Pio, patriarca e pontífice nosso glorioso, impávido e be . . 
nigno, protege sempre o clero Vêneto, do qual continuas preclaríssimo · 
"splenqol' et honor",- protege todo o clero da Itália, todo o clero ,:"tólico 
do ·mundo. Sustém a resistência e o "gaudium de veritate" de cent,"nas 
e de milhares de nossos coirmãos que a perseguiçuo e a opressão das mais 
sagradas liberdades, em extensas OU pequenas regiões longinquas ou pró
ximas, submetem a duríssimas provas que são gemido e pranto da Igreja 
do Senhor. 

A palavra de Jesus para muitos se realiza: "In mundo pressuram 
habebitis" (Ja 16, 33). E' nosso dever trazer no· coração e nas oraçõE5 
a lembrança quotidiana dêstes coirmãos que sofrem e estão em grande 
aflição, Pela tua intercessão, ó nosso Pontífice Pio, a palavra de Jesus mai~ 
uma vez e sempre se realize: "Confidite, ego v ió mundum" (Jo 16,33).· 
. Plenamente confiantes de que No~sas palavras encontrarão pronta 

c · generosa aquiesc~"'-<:ia de vossa parte, como penhor das .mais escolhidas 
graças celestiais e da poderosa intercessão de São Pio X, a vós diletos 
filhos, e em primeiro lugar ao Senhor Cardefll Patriarca de nossa que
rida Veneza e aos Arcebispos e Bispos aí reunidos, como também a 1oodo 
o. clero diocesano e regular ·e aos seminaristas das Três V~nécias, minis
tramos com efusão de coração, a Bênção Apostólica. 

Dado em Roma, junta a São Pedro, no dia 21 de abril de mH no
vecentos e cinqüenta e .nove, ano primeiro de No~so Pontificado. 

IOl!un~s PP XXIII 

• 

• 



- . 

• 
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A CATEQUESE DOS ADULTOS 
, 

Dom Agltolo-. Rossi 
lJispo de Barra do Piraí 

• 

, 

• 

• 

Indiscutivelmente a maior calamidade do Brasil, na ordem espiri' 
tual, é a ignorância religiosa. Não vem ao caso estudarmos suas causas, 
pois isso nos distan'ciaria de nosso tema, mas é um fato impressionante e 
doloroso a falta de .::onhecimento em assuntos rudimentares da religião ' 
em meio do nosso povo. Muitas vêzes são pessoas versadas em ciências e em: 
letras mas que, em religião, são quasi analfabetos, 

Estudando a situação religiosa do Brasil chegamos fàcilmente à con
clusiio de que a ignorância religiosa é a razão, a fonte ou o aliado mais" 
poderoso de todos os nossos males: penúria de clero, escas~ez de vocações 
religiosas, carência de espírito apostólico nos leigos e o desenvolv.imen. 
to da superstição, da heresia, da injustiça e da imoralidade. 

• 
Nosso principal devcr 

Ataesl' frontalmente tal inimigo é debelar, ou, ao menos, diminuir ' 
seu cortejo de misérias e, ao mesmo tempo, propiciar ambiente para um 
fortalecimento na vida espiritual. 

O Brasil, com uma população católica, que constitui a décima parte 
dH caiohcidade, está fadado a desempenhar papel de importância vital 
'na recristianização da sociedade e na difusão da civilização ' cristã, mas 
isto só será pcssívc1 quando os brasileiros e filhos uesta terra ~e compe.
netrarem de seus deveres religiosos, o que supõe e exige um sólido e efi. 
ciente movimento de evangelização do nosso povo. 

Sem conhecimento da doutrina de Cristo não pede haver a pr.ática 
da justiça social, indispensável para a estruturação de uma sociedade cris
tã. Sem instrução religi.osa, nesso povo continuará anêmico espiritual· ' 
mente, mendigando soluções medíocres e contraproducentes para seus 
males e misérias, 

Somente Cristo é a sulução para nossos problemas. Somente a prá
tica de sua doutrina fundamental: "Amai-vos uns aos outros" trará a paz 
tão suspirada para a humanidade. 
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Obrigação da Catequese dos adultos. 

Nesta nossa alocução, não trataremo~ da Catequese das criançaH 
em suas várias modalidades. Cuidaremos tão somente da doutrinação 
aos adlütos. 

Além do Catecismo às crianças e da explicação do Evangelho, têm 
os pastôres de almas o grave dever de ensinar a doutrina cri.ta aos 
adultos. 

O cânon 1332 do Código de Direito Canônico impõe essa obrigação 
exigindo que, nos domingos e dias de festas de preceito, na hora mais 
propicia, sej!} m;nistro.do v.os adultos o ensino religioso na forma mais 
acomodada. 

Evidentemente há qUDsi urna determinação taxativa: a necessidade 
da doutrinação aos adultos, a par de outras modalidades acidentais, como 
hora, dia e formas que pedem variar conforme as circunst&ncias de tempo 
e lugar o indicarem. 

A Catequese dos adultos pode servir para três fins. Muitas vêzes 
preenche uma lacuna, um vasIo, naqueles que, na infância, não tiveram 
oportunidadE' de ô.prender a Doutrina Crist ã ou negligentemente dela se 
descuidaram. Outras vêzes, recorda noções que pela fruta de cxcrcí~io ou 
meditação foram se apagando. Em outros casos, enfim, aperfeiçoa a ülstru
ção adquirid.a e oferece novas aplicações, que o volver dos anos e a expe
riência da vida suscitam. 

O catecism.o é a VErdadeira ciência da vida e esta, nas suas contin
gências, só nos pode fa)';er crescer na sabedoria sagrada, sempre que medi
temos a Lei Santa do Senhor. 

F.n.quant.o vivemos podemos aprender: se isto ocot're nos outros cV.m
pos do saber, com maior razão acont(,ce no setor religioso. 

~stes pontos ~iio tão ct~rcs Que ~ôbre êles n~o pairam dúvidas. To
dós que estudam nossa situa<;ão religiosa concordam na afirmação de que 
precisamos urgentemente de uma umpla, extensa e profunda evanr.;dIzação 

. do nosso povo, pn.l·a que possa usufruir da vid.a generosa Q abundante qu e 
Cristo n08 legou e a fim de que não Ee deSvie para as seita:;, prcteGt~mtes, 
para a heresia, para as práticas espíritas e super sticiosas. 

A diCiculdade, a verdadeit'a dificuldade está na realização prát.ica 
dessa doutrinação c.e adultos, na conCl-ctização dêste ideal dç levar os 
ensinamentos de Cristo aos nossos irmãos abandonados, que têm fome e sê
de da doutrina de Cristo. 

E' porisso que, preterind.o considerações metodológicas de como m.i
nistrar, de forma adequada, a instrução dos adultos, pr~fer\mos dar algu
mas' sugestões de medidas práticas e oportunas, já adotadas em outr as re· 
giões ou dioceses e -que vao produzindo ótÍluos resultados. 

Boas inidativas 

Há iniciativas próprias e consentâneas dc grandes cidades. A Cate
quese pela Televisao, de que Dom J aime de Barros Câmara se constituiu 
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pioneiro - o primeiro Cardeal da S. Igreja Católica a evangelizar sistemà
ticamente pela Televisão - tem dado excelentes resultados no Rio de 
Janeiro. 

O·"tro tipo de doutrinação de adu ltos, muito a.preciado, e que deve
ria ser ponto de honra para uma Emissora Católica - e o Brasil já 
possue cêrca de 30 radioemissoras católicas - seria a Catequese pelo 
Rádio. Não apenas programas com kvcs tinturas doutrinárias, qUe não 
satisiazem ao nosso povo. 

A dolorosa experiência da Uádio Mundial do Ri? de Janeiro, a ser
viço da LegiGo da Boa Vontade, tão malfadada e contr1\ditória, serVi", no 
entanto, como advertência pungente de que o povo quer ouvir a palavra de 
Deus e não encontrando límnidas fontes de verdade vai se dessedentar nas -águas poluídas do êrro P. da mentira. 

Quant.o bem tem realizado, p ()r exemplo, o programa "O páo nosso 
ele cada dia" de Dom He!der Câmara, trnnsmitido por uma cadeia ra-
d · .' . !O.lOJnC~L . 

Natal e CurWba, ao que C'"ltamos informados, estão iniciando Curo 
sos de Uehgiao pelo Rádio, enquanto a Rádio 9 de Julho de São Paulo rea
H:r.n (':ur~os de formação de catequj~jta3 . ~stcs cursos ~eriam mais provêito~ 
5GS Se fô,s~m comoletados por cursos dc correspondência. 

Evidentemente a doutrinação pela Televisão e pelo Rádio não 
está:> ao alcance de qualquer Diocci:e ou paróquia, o que já não sucede 
ccrn curses ministrados pelo serviço de alto-falantes, com u:tr..a peque
na dGse diária de ensinamentos. Por que dissemos "pequena dose"? Porque 
cs ouvintes de vma Emissora R5Q voluntários, o que GXatanlentc não ~;u
cedI' com cs que ouvem OS 1'lto--falantes e é preciso atendor h:mbém 
a t'.:~te particular-

lVIngnÍficas formas de clou.h·jnação de adultos têm sido n~ dEHnons
ir~.ções púhlir.~lE O;"; pora-lit'lJrgia como a "'ral'dc Silgradn" do ]\ffaracana 0 a 
di vulgaçã0 da f:xplka~;ao c.a S. !V1issa e d.o Culto Dúminkul ~través da 

'<t· .... "O Cr"'''el',o'' rev! o. .f.4 I, .. . "- . .. • 

A Catoquese pOl' cOl·t.e:.;pond~nr.ia· 

Qu:.!'crno3 indicar, entretanto, çutras rocdaHdudes de Catequc3e 
dos ndultos :!{!ússÍvcis e viáveis. 

A prirr:.e;ra seria o- Curs'o por correspondência, qU9 eX'ige um ,,(:rpo 
de coiaboradores bem adest.rados pnra corriGir as r e:::postCls fo.rnecid~s 
peJos a!unos e contestar às suas c-bjeções e perguntas. 

J á temos Cursos de ReEg;"o por correspe>nclência a c,-,rgo doa Pa
dres Franciscanot; da paróquia S . Antônio do Pari, em SilO P~u. 1 u E em 
Belo Horizonte. Mas Cunos corno "stes deveriam se Ol.'g<ln;7.ar, pelo mencs, 
nas capitais e ron ~ores cidadc~ do Br'[!s il. 

Necessitamos de Cursos de vuIgal"ização da Doutrina CatóEc3. Cada 
Curso deveria nHo Ser mu.ito <"xhmso. dando a impressão de interminável. . . 
Vinte lições seria urna boa ba,e. Pcder-se-ia iniciar o Cu.rso a qu.~ lqu<,r 
momento e terminá-lo em época diferente, ccnforme a capacidade e o 
tempo de que dispõp.m os diversos .alunos. 
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Um Cm'so de 20 lições, por correspondência, exige normalmente 
um ano, como tivemos ocasião de veriiicar recentemente na Espanha. 

. . Um curso será sôbre a Igreja, outro sôbre a S. Missa, uutro sllbl'<! 
os mandamentos e assim por diante' 

Há uma taxa, pur parte dos alunos, para cobeil' as despesas e êste 
sirnple~ fato de pagar impI'Íme ao curso maior seriedade e interesse. 

Para êsse Curso por correspondência são n.-.cessários um sacerdote, 
como responsável pela ortodoxia, com uma equipe de colaboradores, que 
podem ser seminaristas maiores, especialmente teólogos, para elaborar 
a resposta às perguntas dirigidas ao Curso e leigo~, para verificar a exa· 
tidão da~ respostas das lições, o que não é dificil Se se imprimir ao ques
tionário ' o método de lestes, sugcrindo algumas respostas. das quais 
Uma é verdadeira. 

• 
Caixa 'de pergunta., fôlhas volantes .. 

, 

Uma outra forma de D outrinaçao de adultos, que tral'ia lPesmo 
mais intcrêsse à pregação do sacerdote é a Caixa de Perguntas, c:>locada 
no fundo da Igreja, onde os fiéis depositam suas perguntas e objeções. 
O sacerd-ote escolhe, cada vez, uma ou mais questões CC dá as respostas 
ae povo. Temos, a pro.pósi.to, no Brasil, a revista "Pergunte e rcspcndere. 
mos" de Dom Estevão Bettencourt, beneditino, de um nível mais elevado: 
;:evista esplêndida que recomendamos. Mas a modalidade aqui ir.uicada 
seria mais de vulgarização. . 

O sac~rdote estudará para sua paróquia a melhcr forma de transmitir 
ao povo a. explicação pedida pelo3 fiéis que, de si, não sabem sair àessas 
dificuldades· ' . 

Uma outra experiência de Doutrinação de adultus é através de fô 
lhas volantes que sistemàticamente tratariam d<Js vários a~suntos da v i
d a católica_ Seriam essas fôlhas mais ext<:nfa~ e dosadas de que a exce
lente publicação "Lumcn", feita em São P aulo, por L eão do NL' rte. 

Essas fôlhas volantes, como as de "Verba Salutis" que o Secrebriado . 
Diocesnno de Defesa da Fé em Campinas publicou em o'utros tempos, 
têm um númel'O para . serem colecionadas " ass.im formarem uma sé";e 
completa de assuntos religiosos. Cem e~sas fôlhas 'nas mãos dos f iéis, 
podem os párocos explanar a doutrina com maior provp.ito e i "terê~se, seja 
nas reuniões de associações religiosas seja nas homilias ou outras instru
ções como, por exemplo, no mês de maio. 

Várias dioceses brasileiras já têm aproveitado a afluência dos fiéis 
nas rezas do mês de maio para um. expl"nação dirigida de pemtos fun
damentais de nossa religião e Nossa Senhora fica mai~ exaltada e lou
vada com essa alimentação vital de seus filhos de que com os floreios e 
declamações que encantam O~ sentidos mais do que vitalizam a piedade_ 

A ação do. leigos 

Tôdas essas f.ormas de Cateque.e 
meira plana, a intel'venção do sacerdote. 

, 

que indicl<mos exigem, em pri. 



A CATEQUI:SE DOS ADULTOS 

, 
. Numa Nação, como a nossa, em que são tão raros os · sacerdotes · e 

imensas as necessidades espirituais, mais do que em outra parte pre
cisamo's comprt:endcr e oberecer à voz insistente dos Sumos Pontífices: há, 
na Igreja Católica, um tesouro, que não deve ficar inexplorado - é a 
generosidade dos leigos. . 

Evidentemente o leigo não poderá tomar o lugar do sacerdote 
mas. .. realizaremos maravilhas se subermos canalizar o caudal das ener
gias leigas, unidas . docilmente à Hierarquia Eclesiástica. Principalmente 
no campo da Catequese, do combate à ignorância religiosa, tem o leigo 
católico uma missão nobilíssima a cumprir. 

. Aliás, sempre, na Igreja, prestaram os leigos valiosa colaboração 
no ensino de Religião. Não foram leigos que, por primeiros, ensinaram a 
doutrina de Cústo em Homa, mesmo antes da chegada de São Pedro? 

O próprio Código de Direito Canõnico solicita a coopEração dos 
seculares na instrução. catequética paroquial, no ensino da doutrina cristã 
na família, na escola. na Universidade. · . ", .. 

o Catequista popular' 
. . 

. Em vista das necessidades do Brasil precisamos e muito de uma 
nOVa forma de Catequese que se denomina Catequpse Popular, que o 
Episcopado Brasileiro, reunido em Goiânia, em julho último, aprovou com 
unanimidade. 

Não é ,uma solução ideal, mas é real. Corrpsponde às nossas neces-
sidades. . 

Não podendo formar catequistas, per lÍm conjunto de circunstân
ciais, a fim de não deixar nosso povo um completo abandono, prê.,a fá;cil · 
da heresia e da superstição, empregamoR na Catequese Popular leigos de 
vida moral exemplar, embora "em mai.or instrução religi.osa. Por ·que? 
Simplesmente por que nos faltam leigos de maior instmção religiosa e 
porque precisamos socorrer ul'gentement .. a nossos irmãos necessitados. 

Como êsses leigos catequistas não têm maiores conhecimentos da 
religião, êles não falanl , não ensinam discorrendo oU pregando mas simples
mente se limitam a ler. São leitores e nãO' oradores. Lêem os Livros ihdi
cados para a Catequese Popul~r, publicados pelo Secretariado Nacional 
da Fé e da Moral, na Editôra Vozes· 

O catequista popular, de entendimento com o Pároco, agnlpa ·o 
povo, em geral, .cri ança~ · e adultos, ao menos, para a catequese semanal. 
Poderá onde as circ (mst~ncias o permitem reunir os fiéis diàriarnente, 
numa capela, num salão qU noutro local conveniente, para rezar o têrçÜ', 
cantar e fazer alguma leitura espiritual. . 

O Catequista popular tem.o sim Manual, com as orações e práticas de
vocionais para ler ao povo. Pode reunir o povo para aos domingos e dias 
santos prestar o culto a Deus. Toca-se o sino e o povo vai à igreja ou ca
pela. Então o catequista, conforme o Manual, adverte o povo que, por 
não tu sacerdote para celebrar a S. Missa, devem se unir espÜ'itualmente 
à Missa que o Vigário da próxima cidade ou da paróquia eatá celebrando. 
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E o Manual faz com que os pre~entcs acompa.~hem espiritualmente a 
Missa. 

O Catequista popular faz comemorações da Semana Santa, do 
Natal, assiste aos moribundos, para que não morram sem um ato de cen
trição perfeita, vi.sita os enfermos, e principalmente euida da instrução 
veligiosa ao povo em geral. 

E' o Catequista popular o anjo tutelar de seu povo, advertindo·Q 
quando percebe qualquer infiltraçao adversária no seu rebanho. 

A Catequese Popular vem sendo realizada em algumas Dioceses e 
Prelazias do Brasil cem verdadeiros e maravilhosos frutos. 

Quando escrevíamos estas rápidas. considerações, recebíamo·s uma 
.carta do Pe. Casemiro Beksta, Sules!uno, de Janaretê, Amllzonas, que entre 
outras coisas dizia o seguinte: "Tendo lido na REB o artigo de V. Excla. 
sôbre os "Catequistas populares", veriiiquei que na Prelazin dt> Alto Rb 
Negro, Amazonas, estával"los desenvolvendo sêrilelbmte movimento de 
apostolado leigo. Agradeço muito as sugestões que serão út eis no nosso 
ambiente. Envio-lhe uma cópia da circular que distribuímos aos RevIDos. 
Peso Assistentes Eclesi.,isti.cos da nossa Ação Católica BrasUeira rural, 
fazendo notar que todos oS nOSS08 catequistas siío puro, índios das se]~ 
V9$ Alnazônicas, o que torna êsse movin10nto mais adnürável, constatando 
os frutos, abençoados por Nosso Senhor". 

Não é preciso dizer mais. Se os p'lros Índios do Amazonas podem 
empregar o método da Catequese Popular, com êxito, não haverá Dio
cese do Brasil que não possa introduzir a Ca.teque,o Popular por falta de 
pessoal. 
. Repetimos que não é a solução ideal, mas é !"eaL Nã~ é a forma 
mais inter~.sante d8 difundir a doutrina crls li<. Mas pl'~ticamente, .·m 
zcna rural prin cip::ilrr1ente, é a única modalidade prática e eficaz que, no 
m OIuento e n~lS circunstância~:) atual~, possanJos uLilizar-

.f!,sse n1éi:odo j á foi utilizado cem lJons resultados por S. C.?r1os 
BO-.·:.!:Gm~u n a sua Arquicliccvr (-~ d~ IvIHüo. Os c:ltequjsttlS €rum leitor'~s . . 

Desta f0:!'n.:a, pcderemns empregar na dlru~rLO ela düv.t.dna de Cris-
. • •• 31 I' '. ~. \ t.o ' i ;OOO :~ cs i.elgüs tte! .JOU Vl;l.1 .·H:l\? ~ q li.e ~ln ... aln o.€-st:'?Ju (e consagr~r SUõ:1S 

fôrç2.s l1C serviço do St:nl10r. E nãu hav ~ rá perigo de heresia ou el'LOS~ 
Ull"ld VtZ que ~e ntenharn os l:uteciuü:tas ao texto dos livros propostos. 

--_.-

A Catequese popular, dizíauios em Carta PBstoral aI) nosso \?}er(} e 
povo e~ta é a nossa sincera persut=lsão, será urn de·~:p r:r:tarJ urn reaviva· 
m211to, lln1 torfU{? d~ r eunir de fôrças e pot(,L;~ialide.des. um núcl~o de 
vida e de piedade, at.alaia da n ossa 'fé, início di'. !'Iovas obras e organiza
çoes, sementeira de vocações reHgio.ç;as e ecJesiáf;t!Cê!S, a s~ lvaç50, en
firil. de nossas pvpu]p.çóes rurais e suburbanas. 
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Se não fôsse demasiadamente profano, diria: Eis-me num mato 
sem cachorro! Passando em revista a quase interminável série de livro~ 
e artigos escritos, no decorrer dos anos, prjncipalmente sôbre· os con
fessores · e a direçao das Rdigiooas, admira deveras não se encontra" 
nenhum trabalho que numa visão, mai.s ou mEl1·OS completa, trate da 
obrigação dos sacerdote~ de assist.ir, espiritualmente, às Irmãs. Julgamos, 
por isso, ccnveniente, indage.r o que as leis canônicas determinam e ,\ 
idéia geral súbre o estado religioso aconselha em relação· a esta assistênci<l. 

I. Da assistência por parte dos sacerdotes 

1. L eis c razõe~ 

Sem nenhuma diminuição da sua dignidade de consagrad<ls a Deus, 
as Religiosas faZoem parte dos leigos (cân. 107). O Código, falando dos 
leigos em geral, atribui-lhes o direito de receber do clero bens espirituai;s 
e sobretudo a ajuda necessária à ~alvação (dn. 682). 1l:ste direito basei8., 
-se no batismo pelo qual se tornaram pessoas na Igreja de Cristo (cân. 87). 
Embora sejam leigQs, cnntudo as Religiosas pertencem ao estado re" 
ligloso, definido como o modo estÍlvel de viver em comum, no qual os 
fiéis, além dos preceitos comuns, fe propõem a observar também os con
selhos evangélicos por meio dos votos de obediência, eastidade e pobreza 
(cân. 487) . Se a Igreja expressamente prescreve que êste estado seja 
honrado por todos (ih.), há de esperar o aprêço e a estima principalmente 
dos sacerdotes, por terem uma noção mais exata da essência. e do alcance 
dêst" estado. Não bastam, porém, palavras; requerem-se ações, manifestas 
por atitudes benévolas (1) e pela assistência efetiva nas múltiplas neces
sidades espirituais. Os sacerdotes devem estar lembrados de que as Re-

------~- --'~ .. _-
1) Ehl, A . G~Crel.ré no seu Hvro: PlrAr.tion splri1uelle de.:; Rel1gieuse!S, F'a:-:, ~S4a. ')'Xlg: . 

25: "De9 loT9 la p rord:cr ~cnlimen: du prêtre dC"na sas rappolts dv'GC las RellCJiéu8DS dn"it 
être l'..estlme de leur état. Q·.l'·il oppreuflf.f U 11t! pas vo:r s(lu~emenl ]euT~ faibiossÓ5 et à 
les jugcr avec dédain cu moqugrie . u:.als à: I'9c::>or.oitre leu:s quoltéa et lours vert'.ls" . 
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ligiosas precisam ter os meios indispensáveis para conseguir a perfei
ção a que tendem como a um fim que se propuseram, segundo as re
grás e ' constituições. Pois, pelo simples faio de certas pessoas abra,a
rem o estado de perfeição ainda nâo precisQ.m ser perfeitas. Entre os 
meios sobressaem, sem dúvida a1guma, os sobrenaturais: os s. sacramentos. 
A recepção dos sacromcntos, no entanto, exige, geralmente, a intervenção 
do sacerdote; daí a importância dêle na vida espiritual das Re[igiosas. 
Em vista disto e das obrigações que o Código impõe às Religiosas; 
estranhar-se-á, com razão, a ausência quase completa de disposições legais 
que garantam a assistência espiritual às mtsmas. Afora do direito e do 
dever dos Prelados , de nomear confessores para as diversas comurüdades 
(cân. 520, etc.), encontraremos apenas a sClguinte norma, restrtta a uma 
parte das Religiosas: O pároco está obrigado, em virtude do seu ofício, a 
exercer a cura de almas sôbrl' todos os seus paroquianos que não forem 
If'gltimament.e isentos (cân. 464, § '1). Resulta daí a situação difícil das' 
Irmãs em. face rios sacerdotes: não podem fazer exigências, mas só pedir 
fi esperar na boa. vontade dos ministros da Igreja. Assim sendo, o zêlo do 

, sacerdote inspirar-se-á menos nas leis do que na estima e no conceito do 
estado religioso, As filhas prediletas da Igreja são' do número das almas 

.. espec;almrnte escolhidas e chamadas por Deus. Segundo o~ desígnios 
, eternos deITem ser as flôres mais belas do jardim rr.istico da Igreja, cujo 
' jardineiro verdadeiro é o próprio Cristo, modêlo divino de todo o sa) 
cerdote. Por conseguinte, ;;s prreferências divinas e eclesiástic-~s indicam 
ao padre a trilha a seguir no seu cuidado para com estas almas d~ escol. 
As siJas atitudes Ilão mudarão, ainda que casualmente encontre ReE
giosas decaídas do seu santo ideal. 

, A assistência às Irmãs, por parte do .sacerdote, tem como pontos 
cl,llmin;;ntes: a s. Missa, OS s. sacramentos e as conferências. 

2. IV! iSSCM " capelães 

O cân. 59a, § 1.0, 2.Q atribui às Superioras a incumbência de cuidar 
que tôd~s ;;s Religiosas, legitimamente não impedida~, assistam diària
riamente ao s. sacrifício da Mi ssa. ' Convém notar que a lei não fala no 
capelão nem diz que ' as Irmãs devem assistir à Missa nas próprias igre·; 
jas ou capelas. Pedendo Ratisfazer em outro lugar a esta nobre obriga
ção, as Religiosas não precisam pedir um capelão, nem o Ordinário local 
'está obrigado a concedê-lo, se fôr requerido. Esta norma não se limita 

, aos sítios, ondEi só há um sacerdote, mas poderá ser aplieada também às 
cidades, quando o Bispo, em atenção a outras necessidades consideradas 
mais urgentes, julgar impo~sível dar um capelão. As Irmãs qUGiram 
gravar isto para não se SEntirem preterídas no seu suposto direito ou des
prezadas na ~ua dignidadc. Não serão talvez certas comunidades, com 
outra igreja a poucos passos de sua casa, excessivamente zelosas e , exi .. 
gentes nêste ponto? Possibilitar ao sacerdote a celebração num bairro 
pobr{), é generosidade, bem entendida ' e compreensão perfeita das ne· 
cessidades espirituais de , grande número de almas no mundo. Não, vejam, 
portanto, na recusa da autoridade competente 'um menosprêzo ou falta de 
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cuidado' para consigo. 
Todavia, ainda que a capela ou igreja fique perto o se trate de 

comunidades sem compromisso para com colegiais ou doentes, a saída 
cotidiana de tôdas as Irmãs será difícil. Prevendo isto, o legislador 
lembra, sàbiamente, que as Religiosas impedidas estão excusadas. Se as 
Superioras facilitarem o revezamento, terão cumprido o seu dever. Como 
nos hospitais e colégios as coisas são muito mais complexas, é justo que 
peçam . e <lbtenham um capelã<l pr:óprio. . 

O capemo das religiões não isentas é livremente nomeado pelo 
Ordinário do lugar. Nas religiões i~entas é designado pelo Supedor re
gular ao qual as Religiosas estão sujeitas . (dn. 529). Embora se deduza 
disto, claramente, qLle as Irmãs não têm O direito de escolher seu capelão, 
contudo nada impede que peçam à autoridade competente certo ' sacer, 

.' dote que melhor lhes parecer. Não é nenhuma esquisitice se as pre
ferências recaírem sôbl'tl um ' padre da Ordem cujo espírito adotaram 
(2) ou à qual estão agr~gadas (3). . 

O Código ' não detel'mina os deveres e as atribuições do capelão. 
Apenas ligeiramente fa.)a do sacerdote . que exerce as funções sagradas 
(cân. 529). Ainda que a expressão "funções sagradas" seja muito genérica, 
o logislador adverte-nos, oportunamente, que o capelão nã" pode oxercer 
tôdas as funções sagradas nas igrejas de R€ligiosas, Em r esumo compete 
ao capelão "celebrar tôdas as funções permitidas pelos livros litúrgicos 
e que não são estritamente paroquiais. Se, porém, as religiosas ou por 
direito ou por privilégio concedido pelo Ordináriú do lugar à norma do 
cân 464, § 2, forem isentadas da autoridade do Pároco, o Capelã.o fará em 
tudo as vêzes dêste, a não ser que no mesmo Código ou no pdvilégio 
de isenção se diga o contrário. De fato são bem poucas essas funçoes 
estritamente paroquiais CJ.ue se podem exercer para com as religiosas. 
Reduzem-se à admin.istração dos últimos Sacramentos, às exéquias e à 
bênção da caSa l'cligiosa" (4) ' 

Sendo o capelão exclusivo das Irmãs, a celebração da Missa cotidiana 
e a distribuição da sagrada comunhão Estarão garantidas. A hora é, 'co
mumente, dctcrmlnada pelo horário da casa. Qualquer mudança deve 

----- . I 

2) NUI:IU rouni~ ne represenlanlG~ do dera e das Religjosas do Vüma, uma Irmã 
p!?dil.: a palavra para di:z.&t o saguin·le, · lIIuJ::I 0'..1. :monn~~ N.s~ quor~. dQ~prQ:lI:il).iar a~ autc
ridodos nGm :neliniro:r a ninç uém. lias nõ.o açcntece, às vêres, que o Ordlnálio uo lu',lOf 
r~p~nctA o,::: 1l p.~191(')!,:(l;;:. quc.ocl0 pedem um c:'lpelão: Não disponh!l de nenhum sacordote, 
mas, e~.perem Ctí. ~enho um 'pc:dtG ..... elho que já não pode iraha:ho'r, kldaviCl para as Irmã.~ 
oJIldu' durá~ Não 1<H!ho c: :.t !~er:!~;5o de meno~prezar () s(1r.r,miote ídoso.' moa não ó assin. ou, pelo 
menos. não pa.r0C0 s~r cssi:n que, ~e um paors não der mais para nade, pal'Q as ReU;}iosO"::5 

. ainda devo dar? Peço ip.dsten:l?menlc ql:.e se lembrem 1ambém clas r.ossas nccessic:.ades 
(SoelaorÇJer, Vlien). 

::1) F.' "1'-' rn~líI() ccnvenianle, poiS (') sacE'.rdote qUe celebref n08 lçtêJas ou orCttórlca do.'S 
Congregaçcss de lrmãg rn~ada3 de algum modq às. Ordena regulares. QU relacionadas ()u 
agregadc'$: ri ~Jaa, :OGr ()xAmplo, 00 rl 'yoreos Tostitutoo. de Tr.r::~iros, Dominicre-los; rranc~s~ 

CCUlctS, Ccrmelitcts, elc., dev.e ·...\.$or i.guahner.le () colendárlo próprio da Ordem a que pert.an
cem as IGlig~o5a:::.". Jardi~ Fr. Ant., DlreUú dccs Rell:;riosQ;y. Pelr6p!)lis 1945, púq. 256 . . 

4) Fe:nan.des, Ger., eM., o Capelão das rGlHglo.;as. RE, m rI943}, pá-;. 933. 
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ser feita de comum acôrdo entre capelão e as Supcrioras religiosas (õ). 
As funções ordinárias do capelão pertence também a bênção eu

carística. Nêste ponto as Religiosas terão algumas queixas. Todavia, re
comendaria às Religiosas queixosas que recxaminasscm os seus conheci. 
mentos dogmáticos no· referente à conveniência desta bênção que, em cer
tas comunidades, é pedida diàriamente depois da s. Missa. Corresponde' 
tal costwne realmente à nossa fé na presença de Jesus nas almas? Há 
pouco, Cristo esteve presente no altar e pela s. comunhão continúa pre

. sente nas Irmãs e agora pede-se ainda a exposição do Santíssimo e a 
bênção! Principalmente por causa dos fiéis e das colegiais, o capelão não 
se negará a dar a bênção, sobretudo nos domingos. Mas, se a bênção 
fôr de tarde? Não duvido que a dificuldade de consegui-la, por via de 
regra, seja muito grande. Mas, mesmo nos casos em que o capelão assu
miu êste compromisso, não seria possível reduzir um pouco o número 
das bênçãos? Queixou-Ee a mim certo capelão que as Religiosas exigiam 
dêle cêrca de 183 bênçãos eucarísticas por ano. Neste particular é muito 
.interessante a afirmação· do estremecidó Pe·. Hecht, escrevendo: Apro
veitamos a oportunidade para lembrar que as freqüentes bênçãos eu

.~arísticas são estranhas à tradição eclesiástica. Por diversas razões é 
desaconselhável dar-se a bênção sacramental durante meSeS seguidos ... (6). 

Certas comunidades lamentam, justamente, que seus capelães não 
pregam, nem sequer aos domingos. ~'lJ entanto, as Religiosas devem 
saber que o pregador é aprovado e nomeado como o capelão (cân. 529) . 
Por isso, a p~eg"ção poder", ser confiada a outro sacerdote, embora, co
mumente, os dois ministérios estejam unidos. Jardi (7) afirma, p ortan
to, com razão: "não é exato que o capelão e o confessor estejam obri
gados ;J ~ 1' razão do seu ofício " pregar às re.lígiosas como o pároco aos 
seus paroquianos, pois isso .n50 é nlandado pelo direitO' nem O ::i8U ofício 
ou cargo inclui a cura de almas como o ofício de pároc.o·"· 

Para evitar malentendidos seria convenient.e que o documento de 
nOffi€açãu definisse exatamente as atribuições do capelão. Se as HeJigio
sas, r.aais tarde, desejarem serviços não previstos, não recorrerão, sem 
mús nem menos, à Autorid.ade diocesana. Entender-se-ão-, em primeiro 
lugar, cOm u capdiío, sobretudo ~e fôr religioso, uma vez. que êste, geral
mente, não poderá assur.1ir novos compromissos sem a licença dos seus 
Super·ioJ.'f's. Anotem, portanto, na petição imedi8tarncntc II parecer do 
capelãu. Por ouw:o 1>,,10 n.da impede que as Irmãs peçam a outro sa
cerdote qualquer serviço que não seia da competência exclusiva do· 
capelão. A prudência e a cortesia, no entanto, aconselham que ê~te 
seja informado. A mesma norma pode ser aplicada às celebrações extra
ordinárias na capela ou igreja religiosa. Pois, n ão sendo o capeião reitor 
da igreja, no scntidc· próprio da palavra, compete à comunidade OU à , 

• • - - ----
S) C~ . H~cl1i, T)r . Fra r.2 . PSM. Dh~ Rechte cles ~]Qu;')q~is il :'chen und das ?~aue~ in 

del'l [ ,aienldoeslsrn . ThuGL, l~'H, pag . 34, 15.0 

m Cf. Hscht. (UI. Oit .• pa~, !3?" 
7) ' Jardi, FI'. Ant., OFM, Dirol10 cios ReliqiosC&. Peirópoli9 1945, ('16<:1. 8?. 
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SuperiDra permitir funçoes extraordinárias (cân· 47iJ). , 
De referênci8. aos hospitais c colégios importa saber se o capelão 

d.,vp. cuidar, siniultâncarnente, da comunidade e dos doentf's ou da co-o 
'munidade e das alunas. Nêste caso, pois, o capçlao está obrigado a re& 
peitô.r O horário das Irmãs c estas devem combinar com êle as demais 
coisas, possibilitando. lhe assim a cura de almas em favor das outras pes
süas da caS<I. l~ste trabalho poderá exigir uma modificação do horário 
das mi"as, pelo menos aos domingos, exceto sempre a dD. comunidade (8) . 

Algumas Super,loras acreditam, cãndidamente, que o capelão tenh:l 
a obrigaçao de dar ensino religioso às meninas do colégio ou ginásio. 
Esta opinião é errada, p;:rquanto o capelão precisa para êste serviço de 
lIma ordem ou, pelo menos, permissão expressa do seu Prelado. Estando 
os nOS>iOS ,~apclãEs, muitas vêzes sobrecarregados de outras ahzeres, 
niin uEsumirão táo fàcilmcnte trnbdhos que niio ()~teiam contido:; no 

• • 
,tocumento d.e nomeação cu não resultem do ac.órdo firmado ' entre ai; 
p2rtcs (9). 

N as Ordens e Congregações isentas ou isentadas &l cura paro
qUial (C&!l. 464, § 2). o cl:pelào tem a f;gura de Vigário peswH!, ainda 
que , a' suas faculdades sejam bem restritas, como vimos. Náo tendo as 
Irmãs capelão próprio, participarão, como os fiéis em geral, da cura paI'o
'luíal na matriz. Ao pároco, no entanto) não aS5iztern :(()aiure::; L::reitos 
.;Ôbre a casa e a comunidade relig;osas do que ao capelã-u'. Tedavia, em 
~rj,rtudc do ~eu ofícr.o poseui alguns podere8 relativos t! dispensa do jejum 
'" da al:>~.tin~ncia e iA bênção dos paramentos que náo c:Jmpetcm ao ca· 
p·.~li~n sem delegação "xpnsSa do Ordinário ou Superlol'. Se ao Religio
sas conservarcn1 ecn"} a devida 17c€ns~a (cân. 1265; § 1,2.°) o SHntf~~>imn na 
sua capela, jn.curnbirú ~o pároco a obrigação de CLl i dC!.t' que, pelo 1:rlP.110S 

s:::manaÍTr..cntc, uIí seJa cGlcbrada uma s. IVIissa (Crln. ]265, § 1). 
Queixas mútuas sao, fxeqü0ntemente, ap!'E~sen~adas no que se re

'fü" à distribuiciic da s. cOlmll1hão. Se as m:rrn(lS daGas p"la S. Sé, 80-
hl-etudo na ImtívclçáG de 8 de D,zembro de 1938, forem fielmente ob,;er
vada~, !TIuitas diiiculdad0s desaparecHráu. RecorIlcndo t.arnbém que se 
(:vi.teln, o mais possivel , tôdas as oxceçõ2s rnenos agradáveis ao Ctl
p:JllO. Sem justo m()tivo, p . ex., não peçam comunhão antes ou depois 
da lvlüsa. 

Conhecendo embor;l as jU$tas I'Cdmllaçõe'3 dos capelães, não posso 
deixar de reconhecer que muitas qut,jxas das Ri'ligiosas são bem funda· 
das, prIncipalmente porque grande parLe dela, vive e trabalha no inte· 
rior. A rszão. mais inlportant~ reside, st'rr! dll ...... ida, na escassêz e in3ufici
[meia numérica do clt'ru. MUitllS das demais divergências c desinteligi'>n
cias ser:am baníàas) se as partes ubsfrvaR~em os direitos e devel'es -,'cclprocos. 
-- - _ ..... 

8) Hec:l-.e ar:. dt. t púg. 34,}o°, 
9) Como o COpl'l)óo assim f1ca lmpc:miuilHauo de ~i:at outres comprôrnissc-r;! de que 

.:crece para a f!ua manutel1ção, Ó claro qu~ as ReliqiosoS de\~9Ir. completar a !e:Ul!p.~rc.'Ção 
de a: .. .'ôroo com os serviços . 
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3. Confissões e confessores 
Com 'razão, as Religiosas esperam dos seus confessores a a ssis

tência espiritual mai, dedicada e mais eficiente. Os maiores problemas 
para as Irmãs prendem-se, indubitàvelmente, ao preceito 00 Códigp: 
"Os Superiores c·uidem que todos os Religiosos s~ aproximem, pelo me· 
nos uma vêz na semana, do sacramento da penitência" (cân . . 595, § 1, 3.°). 
Embora teoricamente não· haja opiniões divergentes no tocante à impor. 
tância da confissão, sobretudo para as Religiosas que, apesar da grande 
liberdade concedida pelo legislador •. n ão gozam de tôda a felicidade dos 
seculares neste ponto, contudo as atitudes reais de alguns sacerdotes 
não correspondem à persu~~ão teórica. Donde vem esta discrepância? 
Da falta de inclinação e prcpl).ração pal'a êste setor de cura especializa
da, da falta de tempo, da convicção de haver outras coisas mais impor
tantes a fazer, das más experiências feitas no passado, das desinteligên
cias havídas, etc. 

Acresce ainda que as Religiosas, comumente, não se satisfazem com 
a simples confissão e absolvição, mas procuram no confessor tamb.,m o 
Diretor espiritual de que, às vêzes, precisam (10). Ainda que êstes dois 
ministérios não estejam, necessàriamente, unidos no mesmo paó·e. con· 
tudo, considerando-se a falta de clero, será difícil encontrar outro sa
cerdote para diretor. Por via de regra nem é conveniente que duas 
pessoas se ocupem da mesma alma. Todavia, sc o confessor nao ae'har 
tempo nem se sentir capaz oU inclinado para êste mistér, contro>ntar
se-á com a obsolvição, sem dar solução às dúvidas e incertezas eõ 
principalmente, sem conduzir as almas eleitas no caminho da perfei
ção (11). Nós homens dispomos de outros meios ccue as Religiosas não 
têm. Ba3ta dizer que se trata de mulher, cuja psicologia é em geral 
muito diferente da masculina (12). Sem di.minuir a boa vontade e ó 
esfôrço de nenhum confessor, secular'ou religioso, ouso afirmar que bem 
poucos sacerdotes estão realmente à altura da sua espinhosa missão. A 
premência de tempo e 'f1 grande número das Irmãs para confessar contri
buem, freqüp.ntemente, para o padre se tornar um tanto apressado, sem 
dar a cada Religiosa a oportunidade de fazer perguntas ou propor dú
vidas. Por outro lado, se certas ·penitentes tiverem queixas neste parti
cular, um exame sincero de cünsciência mostrar-lhes-á que elas mesmas 

lO) EhI, ob. dl.. diz u paq. 31: "L:a ná=(:):s~ité d'uo quieta apiritue l pour reux qui 
veulent mar:::hGr cana les yo ies do la sainlolQ ost un. 10it unlvGrse[emnt raconnu.". 

11) Ehl, oh. di .• PCtçr. ~7: "Si l'on admt:Jt qI.lt,l le prótQ, ut llobj, iuel1e!u,ent h '(;;~ fe::;:sellr 

ordtnalrQ, doU assume r la direction spi!"il:J.QUe das RoJi9i@US0S, n na fc u t pc'& ql.:'i\ &() 3-oustraie 
à. cette charge 0'1.\ la nég:ige o t qu' on p".lisse dite : "Les e nfcnb damondent do: po~a ~t 11 ll ' y a 
pAr~onnA pau! lê leU! rcnprD". 

"On (t d9jà · dlt co q ..t'ur: dMaut do direclion 5pirituell& peut causElr de tort a ux Raligi~u
sas et por ",llas, " Ge\J:X: donl P. IlE~ ~·()(,:Cllr-.n.ni e mÊ".,a Ct 'notrF.! sahr;'e Religb!l" , .. 

"Les exct:se$ ordlnairQm~nt edléquée&: lc~ Rc Uqieuees n ' ont pa3 oi bc:coin da d irerttion 
aplriluolle; j€l :lO compTsClê.e poe, ce yentlü' de Io.luisleru . j ::te sais qu~ lem dire, etc:, Ront 1nad . 
rutscibles" . I 

12) Cf. Ehl ib •. páq. 79: 11 -- Devoirs spécioux imp::.sé par le sex:e dÜ6 Ra lig iau6es. 
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às vêzes exigem · demasiado do confessor. Sendo ·concisas nas suas per.": 
guntas, evitarão que o sacerdote encurte a confissão e direção e gaste as 
"uas fôrças e nervos antes do tempo. 

Em vista do númeró muito reduzido de ministros à disposição das 
Religiosas, não admira a dificuldade que elas sentem na hora da es· . 
colha de um n ovo confessor. Mesmo assim, se a escolha - que Ordinário 
algum lhes interdiriÍ., pois torna mais íácil a nomeação - recair sôbre um 
Religioso que tiver dado provas de dedicação e compreensão da e~piri., 
~ualldade Pl·ópl'ia da Ordem ou· Congregação, não falhará (13) . Que o 
confessor corresponda ao gôsto de tôdas é bastante· difícil, como sabemor.., 
No entanto, é negligência imper.doável que determinadas comunidades, 
podendo cooperar em ter um confessor à altura, deixem tudo a cargo do 
Ordinário. E', uulrossim, egoísmo perigoso, quando certa Superiora ou 
Irmã impuser à comuni.dade simplesmente · o seu confessor preferido. 

Não há quem ignore a importância de o cOl1fe'sor conhecer a vida 
religiosa de própria expEriêl1cia. Isto, de forma alguma, desabona os es
forços e a dedicação de muitos padres secuJares (14) , preferíveis mesmo 
aos Religjosos que só a contragôsto desempenham o cargo de conbssores. 
Indiscutivelmente, a experiência facilita muitas coisas. O conhec!.mento 
perfeito da espiri.t:uaHdade contribuirá para que os conselhos sejam mais 
adequados e calhem mais fundamente (15) . Daí o conselho : as Irmãs de 
Ordf'ns contemplativas prefiram um confessor da vida contemplativa, 
as das Congregações de vida ativa escolham um que compreende a sua 
atividade. Muitas deficiências indicadas · pejas Religiosas acabariam, se . . 
segllIssem essa regra. 

Triste é, de fato, · a sorte de numerosas Irmãs, residentes em h.jgares 
pequenos e distantes das cidades, com poucos ·sacerdotes ou, muitas vê· 
leR, apenas com um Vigário, sobrecarregado de trabalhos. Dirigindo as 
RF.ligiosas orfanatos ou obras sujeitas a êle, não poderia ser nomeado con· 
fesso r ela oomunidade, porque o cânon 524, . § 1.0 proíbe, expressD.mcnte, 
que o confessor tenha qualquer poder, no fôro externo, sôbre as Irmãs. 
Não obstante, oficial ou inoficialmente, há de ser, visto que niio exista 
outro. Levando ainda em consideração uma tal desinteligêncb possível 
entre as partES, ·será que as Religiosas, nestas circunstâncias, tenham 
sempre a assistência que poderiam ·esperar do confessor (16)? O pro-

--- * -

13) Ehl .. ob, dt" p6q. 95: "Que 1e Diredelil sl)idlu~I soit clUaché ·de tO:ltc son &mo' 
a l' OrdIe ou à la CO:1qréçalion reltg ieu!l" dun3 looquell.a il ::x'ZrCQ soe: fondions. l! qcq:J.era 
a:nsj la COfIfionr:s rl~s Rp.lIqJe uses_." 

14) O C~rd , Man:ling dbsc (tràd. Ehl, páq. 38): "Ja eTois, quten1ondt9 los ccnfessioJl.3 
d or. ReI:qjeuses, s'exerccr C le",lr dlre:ct:'on spirituelle. e~1 lUJ (;VB 1I~:mt-W"s mn:;oI"~S pou-" 
écldrer 01 Ecmct5fier les p'!'91rQS dloeGsalns·'. 

15) CI. Eh1. ob. dI.. pÓq. 250: "C'es! si ir.tpcriant qUe beaucoup des Supérie'.Jres gé ~ 
néralss. n'cimC:l1 pas d'cxvotr cornrnQ confesseur paul le:ur nov\c'.('lf, ' IIn rel1çieux d'un Qulre 
Orare. pCI"03 q.1'clIm; <.:raJynenl (&003 dout€ o'.rec que~qu'3 roi~()I1} ~t.:.'il impr~gne lC"a n oV'kcs, 
mumCl Scnlõ !o \·ou;.olr ai sons lei) saveir, de I' Rf;pr~t -:1p. -~on Ordre". 

16} Cf. Ehl, ob. d :, pág. 261 , or.de esolaroco: "Si lo cOI!fesceur a aVQC la Supériaufe 
d 'une mr:'ison d~::: rF.laEons ex1érieurc8. SUliOU1 ria caractere o~iciel, par ' e:remp19 comm~ 
cl~ré , il doit fairo ençor0 ph.:.~ allenlion c.:ue pour llSB O":.ltro, Relig:'euiS8a à ne pCfS Sii 1~iiSBét 
gllt~F)r ou r.onfes~~o:""!Ul par dos }Jn,j"J<,;és ull UIl ceniimen\ d'a-.rersion", 
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) 
blenla torlla-Se vertiadeirarr!çn.t~ cruciante Dç;t aust.~ncitl do único mlcel'
tl0te. O c~rl"re~snr e::dr80j'd i l1ádo, ao qu;J taJvez queiranl r·~ccrre.r, :n01'a 
t::l.nlb{~m dlstantf:', se11do os confes~:cres suplentes, na maioria uos casos

l 

d~3conhecjdos (17) eu iguahncnte inBce~sívem. 
Convencidos da situação pr\':cária de mu.itas Re1igiof,«s no' que se 

refere à confüsác e diré:ção) só nos re3ta pedir aos :-~uc~rd.ote~ que :f.8.çam 
m;;j;~ UIU sacriftc70 em favor dest as alm.as de Deus <:;:~ 80S Sup2r'!Ores que 
c?dam, com a máx~rnél fadlfdack, os padres d:spcníveís, incentiv2udo e 
concedendo o tem.po nccc:::.,::ário, sob;--ctu.d.o aos qUe tiver.em requi:itcs c:ol
pecüds para exercer, Jrutuosanle·nte, êssc ministério· (1:1). 

4. CC1!.ferência ... e confet'c"JicLrtns 

r'\S S~ ~.pc]·.i n"2S lot\8.is devenl procurar qu.e, pelo !.11.l' l1US duas vêzes 
per l'\1~S, h3ja exp1ica~:<lo da doutr·jna crütã pa.ra as conver~a~ 0 par~ 
as farr::!.ili êlI·í:..'.":'l Ci.eGnlorh.~d.a à eapa.G~d8de dl~ hJ~s e UlJta eXLi!"tação p-iedosa a 
tud~s que cO!.lstitucm a farfdHa da casa, asr;lrn re:J.:l outro p.t·i?ceitu du 
direito eO?"lllFl'l (cf:n . 50H, § 2,2,.°). 1\[5.0" e~nnpet.e, pOl't~.nto, HO pán;eu cu 
c.~:t')c150, nlas à Superiora o cuidado pela instrução c~.tequétici:1 e pela 
co~n[~fênc:i.a espiritual. Corno (.j ki, POt outro l;ldo, 118.0 dr.teni1~né\ a quení 
cabe .ft:~.zer a explicação d~) c;x:ecismo c a confer~nda, a Supetioyô. terá 
qUl~ re::o]ver t.:unbém e7.~:~ q uestão. 8p. não encontz·Ô.r sac<:rc1of:e ~~lgun1 
(lua queria f2zer' 11 cat2qucf·:C, f" Ia rn ef';m(l d.e~0.rjc.umb"i i"-se .. á cEsta nli:s
~j&O (:-U enearrega-r;) um-a Innã ln~)i~ capa.z e n1elho:r. fOrrllada (H»). 

Corn a prCclltlt de UH! prtdre p ;;u'a i.l eo{)f.er '2nciu nl€rlsal - nla~s, 
pois; só ra:ocu": .. vêzcs f.e pode e;sp~ra:r .-- -CC111['Ç;:: c:r.n novo nlartirio para 
n:':.l.dtas ca~ES l'eHgi9sas. Onde a Superior.2. há de encontrar "U{u c.:o.nfcl'en
cüd.a qUi~ por-;:-:a e tlü~:jrn. pre~t;.:r ê::-;~;e ~.~rv'ç(j ? Todo::. Superkres e S upe..i 
r.int ilS, conhecern d e perto as díficu.lriadeR. Qur-:m ~Hld • .1 p~h~. s c;.aSa::: IJl:1'cebe 
pc.!':feit;.;:m~-:nte que ~R HeHgim;as não intc=.re~Sa apenas ter qualquer C'Oll
fe.r8.l1c.; ..... 1.~., rnn:.f:: ter um R;;,l.c~rdotf.' (!.11P. 1;rl!Dprcenda. 3. vida ("!(H"I'ür!liz:ifH da!:: 

• • , 
1'7) Em S:~ Iru~(md:) dt:!' ch r:mor l:~~1. í;ac~1.dote IXIIC! s1.:.prJr ti falta do :::onfos.sor ordinário, 

em pri::-.eh·o l.Ut!~:- dG .... cxh s~r podido um dos c~n!e:'.:!!lO!c::; ;;nr;j10JJte~ I) não o uxlrc: .. ::rdináric 
~CI)l-: .. 1535, l~4.~H;6). 

18) O J\~. Froi Pad:~:.:o Pc·rr..: nt: ·ni, OF~.1". ciil:;s€' na !::ua Cart« Cin::ular de 1 ~49 ,~d. 

Proyi,:",c-:'<ú·!1c do::> Frc!;c:scr;no::;. S':'o T':: ...... ~; .. C' . ;A pO:q. 60 , 18.°: ":o;nais fa.t.te· nosso ou:r.lHo e.spiritual 
e n Cl.':.l!a G'.i.:-:i:'.t0:::.cio.' cr-p,dc!1. à::; CJ.ar!':;:;(j;õ ("~ à:;: d:!l"i.l.ab rrmã~ dep r:.v:le!"".~::;~ dil Ordem. O.') qu~ 
p :::ra i!':eo ;acm &.:::!'i :~<l(~,, !:.. . !x"CI tCl"!l CC·) cumprh ':l 3ua obrigcrção com ~ôd.a a solicitude e 

J 
... ,. p ;-;:, ( ··nc:,(J ••. 

] 9} CC. Hcck , çrt . clt. , :)()q . 52. r :"11, 00. qit., póq. 10;) diz.: "Lo:> SU:F-·é:ict.:!(l:j locolc3 
'P~::H\ Y~JÜ :;)'';.1. ~;[(~hu C;U l ~ i:~V uh (lt .. l fo:..; .i ; .• ~: ~. :.~: ' j: . l (,i b ' : ' . ,h· :!~~ <...·h,· c~h~;·~~.()(~ . e:1 (1,! · ... D:!l"".l. í : ! S()ml.l~j 

~~ -:'.(",mo.zticr.):,:· ~ ~ni~ndr>: l'o,:plicc.'lion etd.i!')~ira clt:) (:t:t!Qchi.!:l.me <:r 1'6glis-:l. QIl-::rnd c61ct n'ést 
p03::iibk~ .. por Hxemp~1::!! dons le:;s (p:mée:s. J C'.:: J~'l~: l~i ClUi r..:ç.m~)ten t 
!~0nn-31 ! ... ombrÇ)l l::::~ G1:(·g do.ivent aVl" .. ir I"eCO\l1'S ou prp.1re p Oul' 
quo nd ~Jb:; no disPc::S'::mt pc:::; d 'U:l.é autre personne capable1 et 
U:l0 R"!3!ligi~l'. Eie mo:íheSf;€ dr. classe •.. 

1:>€C'..l(;c:"'..i.j) J .' 81e ve·~ ou \Hl per· 
)' ent.01fJnement du calc:ichb;m '2l. 
c/um.er.t aulori::-:?6, :X':r êxemp')f) 

"Q'...lC!ll a liX Íl?~ '.cu'j:j;('m!:ô pieu3e:~ (lppeUGG~ 'Jrd inr:.irénl.t':nl ç(',l"\ fC~l'e11r.G~J qL11 s ' a:h"e~::"o2! ."l1 à 
~ou r-::~ lo: C"nmnnlnou'I(", pbi(\(l U:';', (n' i~l ; l';; , .d J!!(;·lJ·Ctd q·!'c·n P.~JIi~: ·: c.: lI au7l. r.·r ·; ::;.criptiJ)I:S ciu CI,:;:lCr. 

509 co hc f{]~!:~a.~t <].:mn c l ~.o~t ~Ci !c::l Sup Crk .. .., I! .. C, .:;-:;.it par uIle o. ~.lIIO SC9ur bi.6 n pr.-3pOTGC:;I", 
Ub. pcq. 101). 
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Irn12.s e agrade, pelo m€.n.os~ em geral. Du prÓprl& confe!.'pncl :? espErrun 
u nç.1c, lu':'!: e p:r:ogre.~jso. Não lhes b~$ta~ portanto, qua]qt.!.f~·r h01'I1iEa Q\;' 

sC:Clnão r..lol":.~lizador. 
Ccnfrcntando ago1"(;l o ideal COln a realidade, nós, pf!drc.::, dev[n"!()'~ 

confe:;sm~ que estarncs longe de sntisf8zcr às ju·s:tá~~ expectativas das li'
rnãs. lun.;J'. Vf;Z que somos conf(:~rcncir,tas n1s-ig ou mGno~ irnprovh.acos. 
'J.:'ambérn o conferencista dns }"teJigio:::as precisa de Plclinaç:}u; !Jl"epa ração 
ndequacla, através clG estudos cspt:cjal'!~;adm~, se rór pos::.!vel, e do t.eul 
po. ·Qur. m de nós terá, :::enao todos, pelo nlenos dois d~stc~ requisitos? 
:8, p Ol'que nua? .1\ ruziü) é quo a pregação às R.2ligio:::aH :r;,gi.i.r.~ Cl.IJenas 
n.a oeriferi? da cura rl'ahnas. AC0nt.ece mesmo Gue ê·;;te trabalho !'.:ceba 

•• • ·t· d " . - ., E'f t' tI" . ·rl O 
'
-p, ·cto ~ palX~O . r,.. '1'Y7am/,"n e l~ 0":\ "r..r cO" ·u· ~arr.·:'·l ~ ·"orq\-n ~ ..... ~ ... ,,~ • -.... " ' .. ~ ; ~ . <;,; .,'"c "" .::--' ....... · :t1 t. .....~. 

o r:;accrdotc que assu:mJr o com.pl'omissc d.e falar inensalnl~':!lte à~ freira.f', 
deverá, em t (\l!lPO, perEuadir~se de que esta OCl~PH\;rio ~~errl SpnllE'í.~ é levada 
na d€~lida con.sidera~ão p or Superiores e confradc:7-. ~No p'~tllndo d~ hoje 
qUi? e~:tú cheio de e~I!ecializaçõ€a, inch;:'J3';Ve no caYllpo espiriturJ,l, não de-
VE'j~n. ser B:\sflTI. Brn vista da sublirne vocaçf:lo das Tn:r.ãs c d~ f;ua valics?t 
coepcraç5.3 que presta.rn Cln todus os setores da atividade nastcral, rncr e .. 
ccrillDl . -indubit.àvc1r!lentr·. maior ate:n<.:ão. , .. 

Será então má vontade c falta de comprccn::i.5.;:~ cu !l1.-esmo dc~spr€:zo 
P(~I' p~l. rte dos sacerdotc~ e!lJ. geral e dÇ8 Sl.lpp.riorf.f, e~ '9:-n·tict.t1ar que 
n~o Ilo "l~ p"rcp"ct;V':l~' de ~1 "1':1"r·u '·Juot~ p .-n"'('J'? De ··o·crn-:.. , .. 1(1'1f"l1a "D·re,,.. õea . ... . '::1 , <:.;. .-,. ,;:. c _ ' .. :'> ... ~ e J_.... .l ... "'... _ ~ ... :. ~ . . ' f _ _ .... ~ ... 'O .... _ . . .:. ... 1. .. ~ ~ 

me~te C()m rel ~c;) ~ (·'s'·' nobre ' 1: ; V-" , ::~.(!~ ,'=- YC~~' :,:: ... --=- .,... .4 .. i.3 ·'" a ,"'<" "' :\S"~7 d~ . " , , . ~".: ....... l ... __ ... ~'\ . . " G ............... , • ,. l. ... ~ . •• • "."'; I'Ioo.U", ~_'J .• ;:o .... ,. ~ .~ 

clero. E, ~QmQ as Re~igio~',n:; <.Uspõenl de O'utr os meios, p~:' ncipalmen1;e 
d ' 1~,j 1-u-~ 1"lI" SII'OJ" l' o (" I"a d" .p~ i · ,.," .. .." · 1~"I~d· c' ·f\AC-..... ~~. C'.,...teme ..... t·.'3 v'O(~.:. .. .... __ •• ;< 1. 0 ., •• ~r: , _ ..•. e • . r;, c. ... . ...,. ...... \ .lo: ... 0:1 u a, . , "". ' ."t ... J . • . # ._ .lJ ....... , .. .... 

cez~: ário dal' prf.:fcl'êHCia ~~S Rhnas do mUl"ldo que, SelTI a p!.·e~D:çU0, tnl
vez venham. a. perder-se. Desta rnarteir~, (:,:xplic.a -:5e que ~.Of> Supc!'''ic-
,"'CHl I' ;~'" t"o·"'ifl n A.", oT -·.:t '~,·qr t),·Q')'ad(·,'r.o - G'(:l)~"' :"" 'I"-' '","' 1~::\ "' ~ D" ·! ·,'ç"i.),~ .. ::- "'0' reot~ •. ' -.1, .. ' .......... 't . , . ".0. . .. 1;;; .1 .~: • ., "' .' • ...-; ~. (".I ..... ~.a, . .. .. (', ... '-" ...... .... .::, ... .. r .•.• ,,',., v ..... 

inccntiv<ll' ~l~uns fi bner.!'1-H.hm PRt';) OHP. ~!: dr::di.ou ern a ê~tc :-:ianto rr.injstél'l ~ . 
Tcclavi.a, apesar das ~randes queixas das Innih, s into ·me for::;ado 

,.. ",~;,,-. ....... . ,.. ri1"-- "'l'm [1.(11 ... ,;. . . ... ' "r.) ""'i~g'() ..... (. ( '(=5 0 ~ "e"i"cln -.; .. ··1,·, .. .; r·Ol- ·fe~(':nn\ '''' o . Clf • • .:. 1." ........ t ''';:''; ,J. _::.. .... ~.\.:> ( .. ... .l'.\. . _.: J . :;C ~ .J " ~ . : -.J. ' _ .'.J ~ .. ;._ ; I~\ , _ 1. -.. _ .;. __ :---_.-J. 

nlcJ!s':ll n(~2~1 dÜ;:;:.)f.':n.smn ('.Cí.t;~s ~.tcnç,5cs a o cc-r.fcre--nci~t~~, em.hora o (:on" 
'. ' , ' .\ . " . t ' " _ . 1 C' 1 "·C'r '·~nl q ' f /', , "'l qr··on · .. .,.·c C'\'p' o ("~n.,.~·,.·::-r· f' .. ::'~ '~1 .. '· ... -'1· .. ~:·' f'''''r.r.rJn l ..... ,.·O a ··· ... ""a . ~. v . __ ~ .. L ,,- .. ' . __ o ~ _~. . l ",.e .: .. _ . __ I.. ... ..... , ..... , ...... " l ... ·.·lL .. ,~ ... l.~ _ J. l\: , .. ;, I:;\ _.·.v",- I .... J. 

lT\::rrr.:!l.da , de,,'€- f: : p,:~r~~l' 10 a Ui' minutos' p!:~ rB. que ~1. ~~!')n1un ldt..àe se r{~'U-! 
'1 ',' '1'·0 "'~l~' ~- "' r n~' Y'lo'··ar;a encontl" uma P"'~~~> o' a':' I"n:~ :-; '" ......... r." #'O <:!upe-• ' ., .. ,. _. " .. ,'1 J •• , . . ... I, . . . . c. • <.t .... ", \ . .;J .. ' ..... ~, .... _ ... 1 .... .:1, ..... . ' 

. ' f· j d ' ~ • . - ..J I':iCr-.::.~ c,1 . rent-C!. prot-1.as !1ara Aar um passe~.o : n COJ1.\C:"l'"cn CHl n:\o pOl.~e f·(~·:r, 

J)OY(f1.IC a SUpF~:r .~orj). l;.,ã:J está ou ~11gu ma') Rcl~gicsag 8D.iram, etc. Senle~ 
1"... . .... d • I flfl.l1 :..2'$ C01~3.S l );'!O a'l~ mRtn o sac~r .0loC. 

MovirJn pelê.5 ~úpJ.icas e lnrnúrias qUFiS2 j.nt·el~1n.h1!ivc~s do m u i t:a3 
Innãs. tlrhH-:ip:l l n1p.ntp. do intericr, l'csolvi, ~l;:1 dois cu t.rês altos P.9.f,S3.
dOR. p1Jb! ;~Plr, ::1nuêJhncn~;e. um p.::tt'citn volun::n:;rinho eOITl eon~e.l."f.!nc-ia9 
tnf!~)~ais . Grande. no E-:nt ~.~nto. foi a rrünh a surprtsn Quanao, ao l"xami. 
nA'r 8S r0!Df.stas à ('arta -c~rc'l11 ar, por lnein o.a c,ual 8.nunciara a rnb1ha 
int.encão. élenarPi em al<:!umas carto.s com as pa13vras. seguinte~: Te
rnos uma bo~ 1)1.blinte~a e. por lf:so. não precisamo::; de novos liVTflS;. 
:neste Jutrar 'há mU'itas livn=.!r·ias 011dc .podF·mo~ comp!'ar :O qu.e ·n 9.S· aprou
ve:::"; ~·omos JTJ.uito p a becs; não nos é po.s:,ívcl paqar o livt'o; quando preci. 
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sar, 'avisarei, etc. Bem número de casas devolveu simplesmente are· 
:messa. Só um idealista que não olhar as deficiências humanas náo 
desanimará. 

Muita~ S!lperioras passarão horas amargas .. quanqo se tratar de 
dar cumprimento à prescrição do Código: As Superioras cuidem que tô·· 
das façam o seu retiro anual (cân. 595, § 1,1.°). E' da alçada das. Religiosas 
determinar o tempo e escolher o pregador do retiro. Mas, cabendo, ao 
Ordinário (lo lugar conceder a faculdade de' pregar: (cân. 1338; § 2) e de 
,c·onfessar (cãn. 674), poderá influir na escolha do pregador, se, num 
caso particular, lhe parecer conveniente. Como sobretudo o pregador 
,do retiro deve conhecer a vida religiosa" o espírito e a atividade da 
Ordem ou Congrega,ão a que dirigirá a sua palavra, custará bastante 
C<Jnseguir sempre um 'sacerdote nas condições desejadas. Smdo ainda 
nccessário recorrer aos Peso Mestres e Professôres, ocupados durm,te lon· 
,gos . per.íodos do ano, a época aprazada não poderá ser observada, origi. 
nando-se daí, às vêzes, a impossibi.lidade de algumas ReligioEas fazerem 
.0 seu retiro. As dificuldades que se repetem anuabnente por causa de cer· 
tas datas ou dias, devem ser removidas pelas próprias &!.!per ioras. No 
entanto, desejava acentuar especialmente uma circunstância' que tira a 
,muitos pregadores de retiros a vcntade de assumir novo compromisso com 
determinadas comunidades. E' o fato lamentável de se deixar as r .. mãs, 
também durante . o retiro, nos seus serviços e trabalhos. As pobres' cria • . 
turas não podem estar r ecolhidas, não fazem as meditações, quase não 
conseguem vencer o sono e não dispõem de, tempo para a leitura. Tratan
do·se então a inda de casas do interior SEm a devida assistência durante 
o ano inteiro e sem um retiro renovador, o espírito relig ioso sá poderá de
finhar e talvez morrer por completo. As Superioras têm a obrigação 
de proporcionar a tôdas . a ocasião indispensável e o ambiênle necessário 
para um retiro perfeito. Com isto toquei num ponto silbre o qual quero 
falar ainda mais explicitamente. 

lI. . Da assistência por parte das Superioras 

E' um grave êrro pensar que a assistência espiritual às Religiosas 
seja privativa ou exclusiva dos sacerdotes. A~ Superioras, maioré" e 
locais, compete uma, parte muito relevante que nem sempre pode ser 
chamada secundária. Limitar-me-ei a indicar algumas coisa's apenas. 

1. Como o efeito da assistência espiritual, em m uitos pontos, de
pende da formação intelectual e moral das Irmãs, as Madres Gerais e 
Provinciais sejam rigorosas na seleção e admissão de candidatas. 

2. Quantos males poderiam ser evitados, se tôdas as Superioras, 
sem prejUÍzo pura a disciplina e ordem da casa, concedessem às súditas 
a , liberdade que o direito canônico lhe:> .outorfo(a no tocante à confi.sfoo. 
Antes de mais nada, a Superiora não é administradora e disciplin~dora, 
mas mãe e pastôra de seu l·ebanho. Notando qualquer 'abatimento mo· 
ralou trist.eza numa sua súdita, principalmente Ee fôr de caráter' medram 
ou difícil, será ela a primeira a se interessar pela Irmã, nferecendo-Ihe 
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a· possibilidade dc procurar um confessor ou chamando-o, jeitosamente, 
para não faltar oportunidade de confissões suplementares_ 

3 _ Não existindo urna Mestra especial para as noviças do segundo 
ano e as néo.-professas, a sua ulterior formação e instrução incumbe às 
Superioras locais. 1tsté trabalho pressupõe que elas estejam à altura da 
sua missão _ E', · pois, uma verdade mil vêzes comprovada, que uma 
Superiora que não dispuser de uma boa cultura geral e religiosa nunca 
será urna dirigente perfeita e eficiente das lrmas novas nem da comuni
dade como tal. 

4. De grande alcance para as Religiosas é a leitura espiritual. 
Quantas sel'ão as bibliotécas bem aparelhadas (20)? Quantas as fran
queadas às Irmãs? Não é mais admissível que tôda c qua.1quer súdita, 
até ao fim de suu vida, deva pedir às Superioras os livros que desejar 
ler. A falta de prudente compreensão nestc particular f.ará com que uma 
Religiosa, precisando esclarecimentos em determinado- assunto, por aca
nhamento nunca. os obterá. Pelo- menos, as Irmãs professas devem pos
suir a formação necessária para escolher a leitura espiritual que mais 
lhes cOllvie~. Como se justifica que as súditas não possam ler um livro 
que a Superiora não tenha lido primeiro ou que a própria Rev;sta da 
Conferência seja trancada para que não chegue às· mães das demais 
[rmás? As Religiosas prudentes, no entanto, não deixarão de colher, ama
rqsamente, a orientação que a autoridade esclarecida lhes der . . Aconse
:lhando e orientando é que Superioras bem formadas poderão exer~er um 
.ínfluxo salutar e benfazejo. . 

5. Uma assistência de natureza toda particular requer-se das Su
perioras dos hospitais_ As Religiosas, geralmente sobreeanegadas, dese
jam uma espécie de presença invisível da mãe que não permite ·conver
ter-se o trabalho em prejuízo da vida espiritual. ~ste desvêlo nãc deve 
degenerar num sistema r5quintado de fiscalização, mas deve criar nas · 
Religiosas a convicção de que as Superioras acompanham as suas lutas 
a fim de tomar as providên.cias que se fizerem nece·ssárias para c bem 
das almas. 

6. No seu cuidado pelas Religiosas, as Superioras estejam lembradas 
desta verdad·e: à medida que a Superiora respeitar o- santuário da alma 
que só ao sacerdote compete penetrar, crcscelfá o seu influxo sôbre as filhas. 

Conclusão 
. 

• , 
• 

• • 
Os· Superiorw e S'uperioras queiram perdoar a franqueza com que ex

pusemps a nOSSa apinião neste assunto, sem dúvida, de interêsse vital para 
tôdas as Rel.igics&s. Estamos convencidos de que a franqueza e ~inccr.idade , 

20} Cf. Eh1. ob. c:il., páq. 110, Or.d9 ciirma: "Dar:s nombre de blb1iolhêqu~ de Re· 
tigiGU3eS, on a accumul~ der; "lJvres plus oopables de falre du tcrt que d'êt:'e utUé!l à dea 
~spr1l~ ~ans juç,er.lenl". I • 

":'1) D!rc<.l:m:r ~plrih!d velle:c: no:'! sO".Jle!llent à: co que Ie~ f;.curs écoutnl ou fa:S!enr 
lu lec."bre spirituete avcc attention, r.:la:.s auss i à de <ltJ'elle8 aient à coour de -prandr~ d""e 
réigolutions qpproprJées e: les mettont en prallque", 
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• 
nos levar.ão à comp~<,<,nsão mútua. 

Finalizando a (.pístola aos Efésios. S. Paulo escreve: "Rogo a Ev6· 
dia, e ~upIico a Síntique, que tenh.am os mesmos sentimentos no Senhor. 
Também te rogo a tI, fiel companheiro, que as ajude,,» (Ef 4,2;3). 

Nenhuma conclusão mois apropriada nos ocorre para encerrar pa
lestra do que o pedido sincero: Roge··te, Supcl'iOl' ou Superiora, que ali 
ajudes! 

• 

\ , 
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lIUS HELlGlOSOS 00 BRASIL 

Ór.::;~o mengal du· C,=,nterê!"lcia. reHcll.l a vida da organiw~ã.o <te que é m~fU5(J'· 
çciru. Tucl'J ti que !nt61·~lJB.:l à vida reJiG{csa intelU&a também à Revi:3t(l; das ~studl)!J 

leÍ,nicos à pecr.q,llsq, do e~t:lJlIc de ploblema1. à &ua solução, euc:aminha::noulo do 
nov 2.- JUl'Idaçõa e nO'la~ obrcv.>, lntNmaçoos d~ ~orviço$ úteis às oor!l:.&llidadea r.e1íqlo~al5 . 
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0" debates sôbre o ensino, em seus diferentes aspetos, estão na 
ordem do di.a. Os Deputados, na Câmara Fede.ral, estão ultimando o pro
jeto de lei de diretrizes e bases da educação, sendo mesmo possível que, 
ao "h'cular êste número 'de nQssa Revista, já tenha sido votada. O Epis
copado Brasileiro com sua magnífica declaração de Goiânia, em Julho 
Je 1958, colocou magistralmente o problema em seus princípios e fun
damentos, bem como seus corolários imediatos . . As associações educa
cionais tratam cotidianamente o assunto. Os pais de família, os que 
são verdadeiros donos da educação, por lhes pertencer a prole que a 
escola deve formar, vieram a público com judiciosas declarações, e têm 
atuado com zêlo admirável. Não podiam faltar os movimentos estudantis, 
·alguns verdadeiros, ou tr05 criados ficticiamente pela imprensa ou por 
inescrupulosos interessados na desordem; alguns representando realmen
te o pensamento dos estudantes, não como classc na sociedade, porqu.e 
não chegam a constituí-la, uma vez que a classc, por sua pról'ría deno
minação, 'supõe permanência é duração de seus integrantes em seus 

. . quadros, ao passo que o estudante, por definição, é um indivíduo que 
passa pcla escola preparando-se para a vida, outros não representando 
coisa nenhuma, a não ser a pequena ' minoria atrevida e agitada que se 

·.encontra em todos os agrupamentos humanos. 
E' bom. sinal que o tema da educação tenha interessado por esta 

forma tôdas as camadas sociais. Tôda a imprensa, falada, escrita e ani-; 
mada, tem focalizado o problema. ·Nem sempre com exatidão e com bom 
senSo. Mas ninguém ficou indiferente. A educação é reahriente o problema 
número um de uma sociedade civilizada. E é também c terreno em que 
há mais coincidência dos direitos e deveres das diversas sociedades_ 
Família, Igre.ia e Estado, têm profundos interêsses na obra educativa. 

O projeto de lei de diretrizes e bases abordou, como não podla 
deixar de fazê-b, o ensino superior, que é a cúpula de todo o sistema 
:de ensino. O sub~titutivo da Comissão de Educação e Cullura regula
mentou demais o ensino superior, seguindo a linha do projeto gover-
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namental que os DepuLados nãu conseguiram., neste ponto, ' pudar e des
basbr "uficientEmente. O projeto CHrlo:; I..aeerda se limi.tou às pres
crIções búsicas e ind i :.pen~aveis, d~~ixal1do tudo o rnais a critério do 
conseiho universitário, ou elo Conselhq :"( ;;c;onal de Edur.ação. Posição 
mais ju~ta e mais certa. O úitimo substitutivo chegado à Câmara dos 
Deputados, elaborado pelos saudoústas de 1930, liderados por Anísio 
Teixeira, com idéias já fen o de moda e superada", projeto que nen.hum 
deputado p,ss'noll, que n':;o veio cOm mensagem do Executivo, vIolando 
desta forma tuc.o o que a Constituição f'edcra l dispõe sôbre ·a origem 
e a maneira de se elaborarem as leis, volta de novo ao p!:ojelo governa· 
menta I, o mc;mo que a benemérit" Ccrrüs2áo de Ed.!.lc&çiÁo e Cultura 
já tinha mdherado tanto na Câmara, e ainda não tinha conseguido 
lcva~ à per-feição. D6pus!l<Í e démodé, declarr,ndo de entrada que ad.otava 
para a cdl!(:açiio brasileira o esquema inglês , o quarto substitutivo, que 
de 0ficial tevo' u Ilpl'ezmtação do Ministro da J1~ducação e Culiura, em 
discurso na Câlnara des Deputados, sem a co:ragel1'l de sua a~'sinatttra 
e mensagc1n, não te\, e feli' ... tnente a reptrcl\~~áo que seu:; &ignntários cs
per~vam. A Cfunnr.a ~ a opinião da N açiío já estavam firmadas em pr,j., 
ferências pelas proposições em curso no P3rlamento. O substitutivo 
dos homens do mcnopólio esta.tal e saudosista9 de 1930, chegou à Câmara 
Federal prr~cisllmentc na mesma semana ctn que a cpini.5.o dos pais de 
família, . munifcstada de todos os pontos do Brasil. pf.dia o ;:;p()io dos 
deputados ao Projeto Carlos Lacerda. . 

l\f o ~ubstitutivo da Con1issão de Educação} c ensino superior con
tinúa inspecionado e fiscali;:ado, des1e que não seja oficial. A univ0r
~ldade particular contir.uaria sujeita 11 inspecção de burocratas do g'1Vêrno. 
Maior inspccção aindu para as faculdades isoladas. Mas eotas continuavam 
com a possibili.dadc de existir. No pro.ído Carlos Lacerda, a universidade. 
é realmcnte livre e autônoma, sem nenhuma inspecçiío governamental. 
Porém não há pos;;ibilidade para existir a escola isolada, uma vez que 
sou arti.go 69 dztermina que "novos es,abelec!mentes ele ensino mpe. 
dor deverão ser reconhecidos pelo Con~elho Nacional de Educa<;ão, n'w
o'iante aore,entação de urna Universidade, a cujos órgãus administrati-- . 
vos estarão rliretamente subordinados". . 

Opiniôes diversas têm sido' ventiladas neste pormenor do ensino su·· 
perior, isolado ou universitário, mesmo entre nós Religiosos, ou entre 
os Exmos. Senhori'S Bi~pôs. Nenhuma questão de doutrina. está p.l1vol, 
vid.a nisto, e o ensin o superior parti.cular, conle.sicnal ou não, continuara 
funcionando, sob lima iorma ou outra, indiferentemente. Di.vergem o,. 
fundamentos das duas pusições contrárias, alguns adatados com ju.ster.a 
iJ. realidade uojetiva de nosso €nsino superior, outros um pouco ut.ópicos< 
e idealistas. O assunto nunca foi submetido a uma Msemhlé';a d05 Supe~ 
riore~ Provinciais, para se ccnhecer a posição 0:1icíal da Conferência dos 
Religiosos. A Diretoria, 'como órgão prrmanente dos Superiores, consi
derou uma V"7. o problema. Nã.o tenho delegação de poderes de r,enhum 
superior provincial, para opinar defita ou daquela forma. Menos ainda dos 
Superiores de minha própria Congregaçao, que mantém três escolas SU~ 
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periores. uma de Economia e Finanças, universitária, e duas de Filoso, 
fia CiQncias e Letras, isoladas. A Conferência jamais troUXf> para o campo 
de s.eus debates ou decisões, intel'ê~Ees particulares, ou opiniõe~ parti ... 
culares dceta ou daquela congregação, menos ainda das qUe estão l 'epre
~entadas na Diretoria cu na Comissão Executiva. Patrimônio comum de 
tôd .. s as famílias religiosas, a Conferência tem primado por se manter no 
te!TE110 estritamente dos interêsses comuns. Não cobrimos, com a ge
ner alização, as pusições defendidas por quem quer que seja. Tem"s o há
bito de examinar os problen1as à. luz dos fatos, e quase sempre com os 
números esta:Ístitu::i cti.HIli:e dos olhos. E G preckumente sob êstr! prisma 
da n~é\lidade que examinamos agora O~ prós e -os centras do (.ns.mo su-' 
pel'lOI" isol;~do au universitário. 

Exi.stenl no Bra:üI, atualtncnte~ segundo os dados oficiais do úl
timo ano letivo, 1958 - não contamos as variaçõEs ocorridas n~ste inicio 
de 1959 - 20 univl2 l'sidades; induíndu-:::e n(ste núrncro as 3 universi
dades rurais, de FelT1al'nbuco, cun'l duas unidad.es, Minus Gerais con1 3, e 
Rio de Janeiro com 2. IJvidêl1tcmente, a êste.> pequenos conjuntos de en
.. '\in:'") supcricr'! só por analogia Ou por Eberal~ cl.2.de se pode aplicar o nome 
de universidade. São portU.!lto1 :reahn,-.: nte, 17 as nossas Univcrs·idades. 
Nü.o ternos ainda l.Hni..~ pU.la cada E5tado da UnUlo. Amazonas, l\1arnnhão, 
Piaui, RiiO Gran.de do NOl'te~ Alas'oas, Sergipe, Espírito Santo, Estado do 
Rio, Santa Catarina~ Goiás 2 :1Iato Grosso, ainda não têm universidade. 
11 Estados, !lnde só existenl. p.stabelecl.t:nenLC8 isolaüos. A~p:nafi Pará, 
Ceará, P araíba, Pernambuco, Bôhi.a) ]\/(inas C~~Tç,isJ Di~trito Féderal, São 
P a'l!lc, Paraná ~ Rio Grandp. do Su l - 10 Ê!)tados têm univer:;idade~ 
encontrando ··sc em prhneit'o lugar 85.0 Pau.lu, com 4, seguido do Di5trito 
Fec!er~l, com 3, depois Pernambnco e Riu Grande do Sul com 2, e Oll 
demais com uma apenas. 

As 20 ul''! iv:rsidades existentes agrupanl 154 estabelecimentos ou 
un~ do.des univcr'sité:rias, sob as vúrias fnl'm;:L~ 12' moda1idudes dent:-o das 
qu~iG wna c::.cola superior pod.e t.U)ir-H~ él urna univer~jdade, desde: a escola 
q,uc é proprjed.:lQe (.~ a ·: . .H1iverúdade 1 per p.1A cr'iada e lnantida, oté O ins-' 
tituto cOlYl.plcmcnt31', que está l11l.l:S lr.nge da atuação ao.!!'1inistrativa e 
dfdática do c.:ol1selho univcl"sitário. Os institut0s s:.lperiores Isolados são 
216. Constituem c.utro t~Jlto, c nlajs a.inda, do p.nsino univ(,l' ~ ilário. 

l\fenhnma universidade começa com TI1uit3S e:scolas J>11periores ao 
m esmo tempo, A hir::tó!..·ia das grandes univcrsidaàes da velha Europa nos 
!Ilu,tra o iníc;,o dos grandes conjuntcs. Semprf' um" única e"·~I)Ja. À!J 
vêzr.~ um coJÉ'gio, Ol' até um grande rrestre, como ponto de partida. Nin
guém nasce gral1dt~. A ordem das cc isns é nasc ::r peq11eno e (:,rp.f:cer insensi
vdment0 até a plena matul'idade. No Brasil no~a tradição univer" itária 
pràticamcllte a inda não existe. Se contús,emcs no rol dos estnhe!ecimen .. 
tos superiores isolados t~rrlbém 03 Seminárics 1\IIniores teológicos, então. 
teríarnos un1a e3cola superior no' Brasil com um pouco majs d~ 206 
anos, inintecrupto~. :!.'Ias nós não elenc:nnos os ,~ursos teológi.cos. nf'm 
é mesnlO u caso de fazê-1o, porque nüo sao reconhecidas, de qualquer 
forma, pelo Guvêmo. NMS~ primeira universidade data do cêntenário da 
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independência. E" de 1922. A geração qUe a organizou, didática e admi
nistrativamente, ainda não passou. Nós poderíamos dizer ao sistema 
universitário brasileiro, o mesmo que os jud( us disseram ao Divino Mes· 
tre no templo: "quadraginta annos nondum habes", Sem que seja .possí· 
vel, nem por hipótese, a resposta que receberam. 

Não pod~mos portanto invocar nenhum critério de tradição bra
sileira, porque esta simplesmente nao existe. Se invocarmos a tradição 
de outros países, esta nos mostra a universidade evoluindo com os anos, 
às vêzes com os séculos, de uma única escola superior, para um conjunto 
harmonioso. 

Pod€mos pensar nas razões de melhor ou pior ensino, ·ministrado 
por um estabelecimento is()[ado ou universitário. A presunção é de que 
o estabelecimento universitário deve ministrar melhor emino. l\,fas a 
1lação não é absoluta. Os fatos nos mostram estabelecimentos universitá
rios com mau ensino, e outros isolados com excelen te rendimento. A e"cola 
depende essencialmente de SEUS profes5ôr~s. E blJns professõres . e podem 
encontrar tanto na universidade como na escola isolada. Aliás, nos cen· 
tros universitários, o~ professôres são muitas vhes os me' mos. 

Se pensamos em inspecção, salta aos olhos a incongruência de uma 
'inspecção burocrática. sôbre uma universidade. Hoje .existe Íio papel, e 
inoperante na prjíti<:a. Que vai fazer um inspetor, funci c-nário buro
crata, OU mesm.o que sejam dois ou três - a quantidade não muda a 
qualidade - frente ao Conselho Universitário,. aos mestres, aos catedrác 
ticos? A universidade é a · cllpu1a do sistema de ensino de uma nação. 
Se ê~te centro deve ser inspeccionado, estamos passando um atestado de 
inidoneidade e ineficiência a lodo o sistema de ensino. E' a falência de 
uma nação, sua incapacidade para se educar e instruir. E' coisa que está 
fora de cogitação. Com muita justiça, portanto; e . com perfei.to senso 
e edtério pedagógico, o projeto Carlos Lacerda eliminou a inspecção das 
. universidades. . 

J á não se pod" pem.ar. O mesmo da e~ccla isolada. Esta pode esta" 
sujeita" inspecção, Sf" m que ist.o venha chocar. se com o conceito do ensino 
sUperior. A escola iwlada é a cúpula do sistema de ensino numa cidade, 

. ou numa n'g;áo, quando não existe na mesma nenhuma universidade. 
Não ó a ' cúpula do endno de uma nação. Portanto não' lhe assisto aquela 

.. semelhança ou analogia de infalibilidade que o senso comum utribuê 
à universidade como tal. 

Mas é claro que, em vez de ser inspeccionada p er burocratas, se
ria melhor lôs~e a e-scola superior isolada inspeccionada por uma universi. 
dade. Escola particular, por universidade particular. Escola oficial, por 
universidade oficial. Dentro dêste esquema, criar-se-á estreito in':ercâm· 
bio entre a escola isola.da e a universidade, que poderá terminar na ab· 
sorção da.quela dentro do quadro universitário. A inspecção não será uma 
diminuição da escola, porque exercida por professôres ou administradores 
de classe universitária. Será muito mais eficiente, porque poderá ser 
desdr.brada e exercida por vários profe~sôres , de acôrdo c.om os vários ' 
cur~os mantidos pela._escc1a. E' um sistema que, se fôr incq porado à lei 

• 
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de diretrizes e bases, como é de se desejar, trará inúmeros benefícios 
p ara o ensino supel:ior no Brasil. . 

Algumas universidades particulares gostariam Sein dúvida de en
riquecer ~eu quadro com outras unidades universitárias, até agora iso
ladas. Por exemplo, a Universidade Católica do Rio Grande do Sul tem 
apenas 5 unidades universitárias, enquanto a universidadc fcderal tem 
H, 10 na cidade de Pôrto Alegre, 2 em Pelotas e 2 em Santa Maria. k 
Universidade Católica do Rio de Janeiro tcm 5 escolas. Está melhor 
que a Universidade do Distrito Federal, com apenas 4. Mas a Univer
sidade do Brasil tem 14 na cidadc do Rio dc Janeiro e uma em Ouro 
Preto. A Universidade de São Paulo tem 17 estabelecimentos, sendo 
4 fora da capital. A Católica, tcm 11 unidades, sendo duas em Sorocaba. 
A Universidade Católica de Campinas se apresenta com 8 unidades 
universitárias. 

S~m dÚvid.a, a integração de escolas isoladas católicas, às nossas 
universidades, viria reforçar nossos centr.os universitários. E' necessál'io 
entretanto pensar nisto em têrmos de realidade objetiva e de harmonia 
das várias escolas. Não seria elegante que uma universidade tivesse ex
cesso de escolas dc determinado ensino, e escassez de outras. Que di
ríamos de uma universidade que, sem nenhuma escola de medicina, ti
v esse uma dúzia de escolas de filosofia? Um aglomerado de escolas do! 
mesmo tipo niio constitue uma universidade. Universidade náo se faz Só 
com o número, mas tat:nbém com a qualidade, a harmonia, a proporção. 
A sociedade pode hipertr.ofiar determinado ensino e atrofiar outro. De~ 
terminado tipo de profissional pode fel' mais solicitado, eIn determinada 
época, suscitando a multiplicação de escolas para prepará lo, mesmo 
fora dos quadros universitários. A proporção e harmonia estará na so· 
ciedade, e não nas escolas. Mas uma univfl'sidade não pode esquecer ê3te 
princípio, quando estrutura as suas unidades escolares. A universida.de 
não está só em funçáo das exigências da sociedade, mas, antes de mais 
nada, em função do saber, mESmo quando destituído de qualquer orient.a~ 
ção imediata para a produção. ·E o saber. é harmonioso. 

Nossas duas universidades, em São Paulo, por exemplo, têm cada 
uma sua faculdade de filosofia . A de S;;.o Paulo, na capital, tem duas, 
São Bento e Sedes Sapienliae. Mas no interior, como estabelecimentos 
isolados .. existem mais quatro escolas de filosofia. Certamente mais uma 
faculdade de Filosofia niío faria mal à Universidade de Campinas. Porém, 
mais duas ou mais três para. a de São Paulo. (, c,,;s~ au ~ deveria seI. nen
sada maduramente antes de se executar. No Rio Grande do Sul, a Univer
sidade Católica tem a sua faculdade de filosofia. No interior do Estado, 
exislem 7 escolas de filosofia. Não sabemos até onde conviria à Univer· 
sidade agregá-las t.ôdas, quando ainda não tem sua e~cola de medicina. 

Haveda uma solução para o problema. Tódas as facu ldades de 
filosofia poderiam entrar para o quadro univerdtário, distribuindo-se os 
seus cursos. Far-se-ia uma única faculdade de filosofia, universitária, 
mantendo cursos diversos nas várias cidades, sem repetiçao·. São Leo
poldo, por exemplo, seria o centro especializado em línguas neolatinas; 
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Ijuí, em línguas clássicas . e germânicas; Santa Maria, em Geografia, 
História, Ciências Sociais; Pelotas poderia se dedicar à matemática, física 
química e história natural. Por hipótese, . e em caráter puramente de 
imaginação, ÍizeInos êste projeto. . 

Esta solução não deixa de ser int.eressante, m~recendo ser estu
dada c·em carinho. Tf'oricamente é muito boa, porém, pràticamente é a 
mais difícil, porque importaria na concentração de professôrcs e alu
nos, obr;gando-os a mudar de resj.dência, durante os quatro anos de es
tudos, ou permanentemente, se se trata dos profcssôres. Ningllém pcn,
seria em levar il espeeialÍzação uma cengregação religinsa ou unia diocese. 
Podemos e,peciaiizar elementos seus. E, neste caso, deveríamos -concen
trar êstes e1 ementos, de acôrdo com a di.stribuição feita dos diver.\os cursus. 

Um argumento nao desprezível é o dos recurso~ financeiros par::! 
mnnut.enção do ensino superior. Se o ensino universitário fôr mais f:l, 
vorecido com as verbas govern:lmentais, como acontece com as escolas 
fed~ralizadas, é claro qUç haverá 'Um movimento, da parte das escolas 
isolada.5, para se tornarer:n. universítúrülS. No que diz respeito ao en.sino 
wpcricr parti.cular, não sabemos até que ponto as eH~olas holadas se
ri:lln favorecidU!l, do ponto de vista f!nanceiro, com a integ~ação a uma 
un iversidade. Nêste terreno não há argumentos nem ficções [( imaginar. 
Os fatos é que valem e que fa lam. Confesso qUe não conhEço êstes fatoR, 
pcrque nunca promovi um inqutÍrito estatístico desta matéria. Não vejo, 

. porém, que as escc!t:>.s isoladas estejam procunmd,' seu enquadr3ment.o 
nos conjuntos universitúriQs. Sab:::mos de alguma agl'cgô_gão à univel's;" 
da.dej CGrr:t a condú;no explícita de. a escola h;oh!da não pede:r contar, en1. 
nada, eom D.j uda financeira da. universidade. 

Há, sem dúv';da, argumentos ponderáveis a favor e c()ntra a Ín
te~raç[U) das escolas isoladas nos quadros 'ltniversit ádos. Não podEmos 
esaU8ccr o fator geográfi ~o e as djstâncias, neste país 'lu", tem as di
mensões de um continente. Não podemcls esquecer a situação secia! do 
E.luno que estudou na capital, e que não voltará mais para o intericr. 
VIU dos movimentor, mais belos do nU$~U ensino :3uperiox-, ioi precisamen
te a SilO. tnt,criorizaçã.o, possibilitando a form ação de técnicos de nível 
superior ' no próprio meio mnbiellte ende deve depois atuar. Se i~to é 
irriportimte para a medic;na, ' a engenha,-ia, a agronomia, veterinária e 
outros ramos, muito mais'o é para" 'filosofia, sf'1viço social c enfermagem. 
Ensino e assistência s;;.o cO.isas que devem ser levados a todos os recantos 
do País. Pode fa ltar o engenheiro, o advogado, O geólogo, na cidade do 
int<~rior, CJl.H! sua populuçltO ê.inda vive em condições razoáveü:, M;a~ f. ( 
faltar o professt'r, a nlfermeira e O assistente social, os problemas da 
comun:dade não enconh'aráo solução, e teremos a estagnação, ou a eva
são para os grandes centros. A interiori~ação do ensino é o fator mais 
poderoso para delE.r o êxodo d03 c<l:np?s. 

Em anexo a êste comentário, publicamos a relação 'completa: d.as 
escolas superiores, universitárias ou não, existentes no Brasil em 1958. 
Transcrevemos simplesmente a Sinopse Estatística do Ensino Superior' 
195!l, publicada pelo Serviço de Estatística de Educação e Cultura ' do 
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Ministério da Educação. Uma leitura atenta ' desta relação ' nos ' levará 
ecrtamcritc li um "juízo maduro e ,ponderado sôbre o p"oblema. Não há 
negar que são muitas as vantagens a favcl' da escola superior univérsi~ 
tária. Pode haver também desvantagens, entretanto, p ara a escola c.o
mo para a universidade. O mais acertado n os par-ece que ,a lei de· ensinO 
deixe liberdade na matéria. O CTA de cada escola, sua 'entidade mantcne
dora, o Conselho Universitário, e o Conselho Nacional de Educacão, sabe-. ~ . . 
rão decidir melhor, em cada caso. Estamos clamando por flexibilidade, 
pela pOSSibilidade de diferendação para "tender às situações locais e 
regionais. Não sejamos incoerentes, negando ao 'ensino' superior O que 
pedimos para o ensi.no médio. Nao queiramos, resolver tudo com a lei. 
Há muita coisa que só se resolve na vida prática. Mencs a i,nda come" 
teremos a vcr,dad€ira inépcia de' p edir ao Govêrno que ' venha rewlvcr, de 
maneira uniforme, o que era vania'gem ou nieta. a aIcançal" apenas em 
casos particulares. As escolas particulares têm bastan tes recursos para 
resolver por si mesmas um problema dêste gênl'ro, ~em ilccessidadl' de 
rijos dispositivos legais. Para as escolas confe"sion'ais católicas, estas' 
pOSSib ilidade" são muito maiores. Existindo atuante uma AB,ESC, uma 
AEC, uma CaB; uma CNBB, havend~, encontros periódicns d03 Exmos 
Senhores B;spn", cujas dioceses respondem pela manutenção de uni: 
versidades e de ewolas isoladas; havendo uma assembléia anual de 
Superiores Maiores, cujas congregações respondem também por univer
sidades e escolas isoladas, parece-n os a coisa mais natural que êste pro
blema de racionalização dos nO,S50S cursos' e escolas, integração de cursos 
isolados nos cenh:os universilários, e outros problemas afins, sejam ' re. 
solvidos ne~tas assembléias, O contrário , seria . índice de imaturidade 
polític-a, s-ocial e cultural Quant.o ma:is maduro, social e democràtica
mente, menos o cidadão recorre aos poderes públicos para soluciona!' 
seus problemas. A oração "papai-govêrno que estais no Catete", é 
apêlo de incipientes ou de totalitários, inexistcnt<õs, uns e outros, naSJ 
fileiras militantes do ensi.no católico. 

RF.LAÇAO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR EXIS~ 
TENTES NO BRASIL, EM n58, , AOS QUAIS SE REFERE 

O PRESENTE COMENTARIO 

AlolAZONAS 

Manaua - Esfabeleclmentoe bolados 
Exo:a da E".nfennagem dG M:rnaus 
r:sC'o:a d~ SCTviço SOcial de Monauc 
Faculdade de Ci.mcias E'r.or..ômiC09 do Amerzonct6 
Faculdac.a de Uirei:o da Mo'llOUS 

PARA 
lSelém - Univeraldctde do Pará 
Escola dê 'Químtoa Industrial 
Fa:çuld::lde de Ciências Econômicas do Pará 
Faculdade de D1rG1:o do Parér 

Rua Teresina, 4nS 
Aven. G~ ... 'illo Vorço.s 
Praça Jl,.ntênio Bittcncourt 
P'raça d:Js Remé:l.ioa. 147 

Pxm.:a r.n Repúbl1ca 
Av. Po:drG' E'J.I lquio, 18/ /19~ 
Pro Visconde do Ri.., Oroooo. 93 

• 
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. . 
Faculdado d. Enq.nharla do Porá 
FOI::\lldad. d. Farmácia do Pará 
F<lCUldado do Filosofia. ' Ciências e altas de Belém 
FaCIlidade de Medicina do Par6 . . 
Faculdade de Odontologia do Pará 

EatClbeleclm.Gni06 llSOlados 
'E"c:tola . de Agronomia . da Amo~ônia 

. Escola de Enfermaqem do pará 
~Eir:olq do Serviço Social do. Pará 

MAIIANHAo 

São Lul. -- EstaheLeclme.n108 isolados 
F.Gcola do Enfermagem São Francisco d~ Assis 
Escola do ServI,,,, Social · 
Faculdade eLe Direito do São Luís do Maranhão 
Foculdade de farmácia e Odontologia de São Luís 
Fact.:ldade de FilosoUa do São Luís do Maranhão 

P I A li' f 
TéÚsina ~ :eatabe1ecln:tentoB 1901adOll 
Faculdade Católica de Filo~ona do Piauí 
Faculdade de IM>110 do Plaul 

CEARÁ 

ForlcIeza - UUlverddade do eear6: 
Êscclex de AgronornJa do Ceará 
:Esc::>la de Enrcrrooqem São Vlcen:e d& Paulo 
Escola do Engenhettfa do Ceará 
Escola- de ' Serviço Social 
Faculdada de Ciênclas Econômicas do Ceatá. 
FaC1.11dade de Dlz'e!to do o..aró 
Fcculdcrde do FO!lllácid 9 Odontologia do Ceará 
Faculdad6 de Filosofia do Cec:rrQ 
Faculciade do M<lIdlclna do Ceará 

RIO GRANDE DO NORTE 

Natal - Estabelecimentos boladol 
Enceta de SAro/iço Social da NcdoI 
faculd.ado de DlrcH::l dG ,Natal 
Faculdade de Parmáda e OdontologIa 
Faculdade d. Medicina de Nalal 
Faculdade ce Filosofia de Natal 

PAItAIBA 

Univo1'81dade da. Po:tClíba 
João Pe.soa 
Escola de ServIço S:Jcla:l 
Escola de Engenharia da Paraíba 

d. Natel 

Fa<::\lldC1'de CQ Ciênci.as Econômicas da Patcríba 
Faculdad9 de Diret!o do Paraíba 
Faculdade d& Filc::oofla da FOI:aíba 
Faculdade de Medicina da Paraíba 
Faculdadg do Odooto!ogia da Poroíba 
Campina Crcrnde 
Esoola Pollt€lcnjca da Pc.iaiba ' . 

• 

t'rrzves6O.' Campos Salos, 147 
Av. RodoUo Alvlno, 772 
Av. Almirante Barr::>so. 
Ruo Dr4 Cam110 Salgado, 1 
RIJO Batista Campos, 17 

• 

tnaututci AQ1'OnôJnk,'"O d o Norle 
(C. P. 48) 

Av. Tosé Bonifácio, 52'7 
: Avenida Indspenclênckl', 484 

Rua Rio Brar.co, 308 · 
RUQ" Ric Branco. 14 
Rt~a Nina RudrlQu(;t::J" 117 

• • 
Rua 13 d. MaIo. 505 
Pcug::a. Gonçalve:; Dias. 351 

Av. Frei Sareflm. 1793 
Flua Demó:;lono:; Avclino, 1788 

A v. Be:zerra de Menaztls 
Av. do Imperador. 1367 
Av. Visconde de Ccruipe 
Rua Borao de Studarl, 1685 
Rua Luís de Mirondct. 177 
Praça da BcmdelTO 
Rua R!o Branco, 1321 
Av. Duque d& CaxiosJ 101 
Rua Prot. Cosia Mendes 

i ' ~' I - " ; ' r 11 ' . I 
' , I " , " ' '. : . r ; 

• , . , 
Rua: JundiaI, 546 
Pr(fço A Ilqll~tO Sevt"'.l'O, 261 
PraÇ<l' Tomá~ de Araujo 

'. Av. 'rT"'ilo PeçanhaJ 525 
'Rua Jundiaf. 64.1 

RU::J General ~ÓriD. s/r, 
Ru~ Ioão da Mo1al 203 
~UI1 das Trlnchel:os. 45 . . 
Praça João Pe"s<?<l. s/ n 
Av. Dum l@ 'SH'v't')Sra 
Rua ViacondQ de TtaporJoa 
Av. João Machorlc. 351 

i\.v. Marechal florlano, {07 
, 

• 
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Eltahelecimenta& isolados 
João Pessoc:r , 

Faculdade de F'l1oaofla, Ciências (SI Letras do Insliluto 
k. S. dê Lourdes 

Areia 
E.~cola do Ac}:'onomia do NordAsle 
Camplna Gr<m<Io 
F'n:Cl::rloÔI3 Cj:,tól1ca de FUo!!oUc d'R Camplnn Granàe 

PEllNAMBUCO 

ltecife - UnlVilraid<td.a de Reclle 
Cumo d@ Blb~io lcconomia 

:&!cola de Belos Arles de ' Per.nombuco 
Escola. d;;a Engenl:aria de Pen:ombuco 
Eocola d5 Química de Pemamb:lCO 
Faculdada de Ciências Econômicas M P'arnambucc 
raculdC'de de Direito · .. 
Fc:rcuJ.do:cG da Filosofia de J>ertlambuco 
Faculdade de Filosofia de Recife 
FaculdaéGl d~ Med. 7armác!o, Odontologia e EnfeIma9~)'Il 

lostituto de Fisiobgia: e Nutr!ção 
Unlver.sidad& J\uJ'al de- Pel?\ambueo 

E:ecola Superlcr . de AqriculturCl 
Escola SUP€lrlUl ' da Velerjn:)Ila 

Universidcrcn Católica Cie pemambuco 
Escola Polb9onica de Pernambuco 
FacuJrklde de Ciências E~onômicos 
Faculdade de Fi!ocof1a, Clêncio3 9 LetralJ 

Estahelecb'D.enlo8 H..oladoB 
Curso da Gealo<fla 
Escalo: do Eduooção fi s!ca de Pernambuco 
:E:sCCllo: de EnfarmoQsm N. S, dos Gra:ças 
Escola d.o Enfermagem' do Ret;:~e 
Escola d0 Serviço Sockl! de Pernambuco 
F"c::cuIdode de Ciências MSd~ de r'emarnhuco 
Fc:culdade de Orlcmtolo(}tC1 de Pernambuco 

AlAGOAS 

Maceió - Estabelecimen10s Isolcn1os 
Escola de Engenharia dQ Alagoos 
E'ocola de Med!clna de Alc:goas 
tscola da Sorviço Social Pe. Alnchteta 
Faculdade c.e Ci$ncias ' Eccnônâccm de Alagoas' 
F'aculdade de Direito do Alagoas 
fcrcu.ldade de Filosofia de AI::aqoas 
faculdada de Odontologia de M,' Cêió 
Fa'Culdade de Odontolog:a de Alc:goaa 

SEIIGIPE 

Ara~ú - E'"tabelecbnentos laDIados 
Escola de Quim.:.co: de' Scrg~po 
~!',('X)lc de Sgr'/Jço Sccial' de ' SergIpe 
Faculdade ·Católica d9' Pilosofkf de Sergipe 
~aculdade' de Ciéncic:s Econômicas de Sergipe 
.faculdade , c.e. DiteHo do Sergipe 

419 

• 

Av. Epit6clo Passou. 208 

.. 
Av. Gatúljo Vargas 

Praça Adolfo Çirna 
Rua BAnflcn. ISO 
Rua. do Honpício. :34 
Rua D. Bosco, 1002 

• 

Rua Conde da Bo:l' Vista. 26-5 
Praça Adol{o Crrne 
Rua NUD9S Machado, 42 
RU<I Condo da Eoa Vista , ·921 
Rua Ama uri de Medeiros 
Cidado U nh.crsllário: tl::~ do MQib) 

Pecro Mole 
Pedra Mole 

Praça Eucllc!.es de Cunhct, 455 
~·h.:a do Príncipe, 525 
R:10" Oliveira Lima, tJ64 

Ruo: do Hosp[-cio, 425 
Ruu DOIl':I B~mvinda. 449 
Hua Henrique- Di":ls, 206 
Rua da$ Perno.m.buçC:no$, 264 
Rua: Conde d·:)' Boa VI$ta, 1512 
Rua Benftca, 1 Eo8 
Rua do H01!pr cio, 949 

Praga: Cons. Slnimbú.. 206 
Proça 01. Afrêroio Jorge 
Rua Dr. Ar,gein Neto, 279 
nua Joê:o Pessoa, 418 
Pmça Br:lolio Cavalcante, 60 
Rua Or. José Ben~o 1r., 56 
Av. AIisteu de Androda. 4SZ 
Prc'ça: F!oriano Paixolo, 76 

Rua Campo ,de Brito, 315 
lha de E.3tância, 229 .' 

. RnCl João Pessoa. 607 . : 
Praça- do Comércio 
Rua Ivo do Prado; 612 
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BAHIA 

Salvador - Uni.versidade da DaMa 
Escola de Bela::;. Jbtos 
Eecob: 1.1-3 Blblioluconomicr 
Eccola dQ Enf",nr.aqem 
Escola de GeolOQia 
Eocoln Politécrucn 
Fo::uldadc- do 'Ciôncias Econômicas 
Pac.'ulda.uo de Direito 
Faculd.ade da F:lrmócicr 
Faculdade do Filoso11a 
Faculdade de Medicir..a 
raculciade de Qdl)ntolcgiu 

Est'3boI~clm..eD.tol5 i~olados 

Escola Baiana de Medi:::ina e Saúde Pública 
Eacola da Ciêncics E5talÍ:!.ticas da Bahkt 
Escola d~ MocHr:ina Ve1F.!rinárla: da B(;rhia 
Escolc.' de Múaioo da Bahia e Conservatório Balano de 

Conlo Odt.'Ôuico 
ü:cola . de Scrviç::) SocIal da Bahia 
Faculdade Cc:t61!ca de DireUc 
Faculd::td0 Católica do Filosofia da BCthia 
Insli:t.:"i"C de MÚ:o:'!lr::a da Bahia 
Cruz dali A~mas 
E~.eola AqronômLca da :9Qhia 

MINAS GERAIS 

Uuinraidade do M:lnGs Gorcds 
Belo Horizonte -
Escola de Arqll1t(.'lhl~t'f 

&colrt co Enfermagem Carlos Ch~9(]'S 
Es~l~ de EDgenhariu 
r!:lculdade clQ Clê~ia& Econômicaa 
Fm:uldude àe Dí:'oito 
Faculdade de Filosofia 
F'~culdc:de.s clt,:) :Aeuidnc. 
F'acul:ictde de Odontologia 9 FUII!l:lcla 

UniTersldade Rural de M'lnas Gerais 
ES,::'Qla Sup~r: rir de Veferlnárla 
Viço.a 
Esc:lla Superior de i\qTi.:::llJtuIa 
E~la Supe;ior de Ciências DoritésUccm 
OUIQ Preto - Universidade dó ISrasU 
Esc:)Ja ' Na:;.ionol de Mulas e Metalurgkt 

Estábet~jmeDtos isoladOB . . 
Belo HorlzontG -
Co.nset, .. o:lório Mineiro de M'jsica 
I:9r.n!a da F.r3uooção Física da Minas GGrais 
acota de EnfG1'DlOqem Hugo Verneclt 
EI3::ôla de Po1íctn " ~ofael Ma'Qalhães" 
Escola ' de Saúdo Pública ' 
asceta ue 'Ssl:vi\.'O Sociu':. de :Mln::m Gerais 
Escola de -Ciências Médicas: de Minas G(iraís 
Faculdade de FiI.oeofia. Ciências: 9 L-elrcs Santa MarIa 
Faculdade ' Mineira de' DIreito 

nua 28 de Setembro 

Rua Tooo da~ Botos 
A'V . J OQlla Angélica. 185 
Av. 7 de Seter'!lbro, 73 
Praça 13 de Maio, 6 
RuO' TGh:eira de Fte.i1os, 1 
Ruet Aruujo Pinho 
Av, ' oana Angólica, 183 
Pt(J'~'U 15 de Noven~bro, 1 
Praça 15 ~ Nov6Clbro, 1 

Praça ) 3 de Maio, 6 

Rua MarechO'\ BittQncourl, 2 
PrC!Ç<I Ana Nery 
Poll.tcio da Sé 
Pra'ÇQ Ana NGry 
Rua Or. ("Arlos Gomes, 101 

P,lIa Paraioo, 691 
Rua Alfred::> Baenat 
A'r, SontC'8 Dumont, 174 

• 

Rua Curlllb~. 832. 5,° und. 
Praça Afonso Arinos, 17& 
Av, p.ronso Pena, OS7. 19.0 

Rua A11redo Rcencr s/n 
Rua Conde Unhares, 141 

" ---
_.-

A '1 . Afonso Pona, 1554 
Rua" Diaba~9 
Praça I1ugo Ve:n.cd::. s/n 
Rua 7 írodentes, 157-1.° a nd, 
ft.v. C'.1Qjajaras, 1022 
Rua ?rof. Anlôn:o Aleiro. 350 
Rua fra-r.c1sco SalG:l, 1219 
?r(X9U da Liberdade. 317 
'Alv. Aug usto U:na, 1705 

I 

• 

an<1. 

•• 
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Alfo:a.as 
Escola de Farmá.cla e Odontoloçb: de Alfenoa: 
Diamantina 
Facu1dado de Odontologia de DiamantinO! 
Itajuoo 
Escola de Enfermagem Vancêslou Bra..: 
lnatlfufo Elelrctéonlco de Itajubá 
fujir de Fora 
Escola de Farmácia e' Odontologia de Iu:z d~ Fora 
F'amt1dade de Ciências EconômiCC's de JUi? de F6ra 
Ferouldad::l do DireIto do Juiz de Fora. 
E:;cola de EnIennagem, HerlUonti:l.a Beroldo 
·Escola de Engenhcrr;a de JuiZ de Fora 
Faculdade de FilosofIa e Leitos de Juiz. de Fôra 
Foculdocie rI~ Medidno de Juiz de FOTa 
LaVia9 

'Escola: Superi.or de ll.çrlcuHuro de Lavras do Inst~tuto Gamon 
Ou!'o Preto 
E.!~r:ol(l r:n Parm6cla da Ouro Preto 
Sáe. João deI Rei 
Fo::::uldale Dom Bc·::;ço de Filoso:ia, C~êlll;ilJ:s e Letrcr:" 
Ubetaba 
Escola de Elúonnaqe:n FrôJl Eugônio 
Escola :10 E:lqenbar~a 10 Triângulo Min~iro 
Fm:uldad;; de Direito do "l'ri-&ngu:o M1r.eiro 
Ferr.. d4'l Pil(":)~r:ftcr. C:lêru:i~ A J .etrct:l Sãn Tomá$ d~ Acruino 
Fetc:.tldo:de da Medicina do Triânçulo Mineiro 
Fac:l.!dcuJe da O::1ontologiCl do Tl'~tlClgulo ·M.ioairo 

VHória 
J:3cola do 

ESPíRITO SANTO 

EslaheleclrtUn1t05 i60lado9 
Belas Artes uo Espíli:o Santo 

Esco1('1 l>olitécnfc.."Ct do E:.:.ofrito Sa:l.to 
f"o:culúnutt de DlreHo co Espírito Santo 
~aculdada da Filosofia. Clenclas St LGtrCIS do Es?írito 
Faculdado de Odon~ologia do Z,.<;pÍrito ·Santo 

Rl0 DE )AN!:lRO 

Itar;rartl - t1niverBi~dc Rural 
Esc.::,l("f Nac:::onol d::t Aql'ou(un;y 
Escola Nadona! dê V 2te-:ir.ária 

E!JtabetecÍTuentos l~olO'.dQ9 -
E:x:01n de En{eImaq-em d·:) C::;tado do Rk' 
E~:coln ~lnm!!,",f)nsa de Engonr.{)rb: 
F.ocol("f ç.e 5srviço :Jocial 
F'acuTdrlne d"", Cíên::::iCl3 F.':"-cllômicas 
FC!culMade d0 Direito de Niterói 

Santo 

Ft::colri,:td0 de Farn6cia G OdonbloQia do Rio de ;cmolro 
F-c:(.u1d<"::'ào FI·.lmln"n.~e de Filcscfia 
F'-f'çlJ'~'''Jrle Flu!l\fn€lns2 de Medidna 
Fo~ldc'de F]umin..,n~e de Moc:!i~!na Velerh:ári:t 
NCN'ff 'fribwt?o 
FQ.C'uldcrdc do Ftlo!'.ofia N. S. Madianairo: 
l:tCb"6~!iD 
F":::!C' .. IH.odn Ca1ólico (!G Direilo 
f'.:J: ... uklod$' Católica de F!!o3::.Ha, Ciências e Letraa 

421 

flt'CIÇO de' Bandeira, 46 

---

lt y. TEiodomiro So:n~iogo, 492 
Rua emonel Reno, 7 

Bua EspÍTitc Santo. 1023 
A v, Rio B,anl]o. 3460 
Hua Santo An1ôl'llo. 111? 
A v. ruo Branc::.l, 3596 
Avenida Hio Erenco, 2040 
A v. Getúlio Va;qos, 2 
Rua Cotula Brevegli.z.ri s/n 

• 

Rt.:Cll Cosl;:J Sena. 2 

PfGÇO Dom Helvécio. s/n 

l1ua Frei Paulino, 30 

Rua CuilherT.'le Ferreira, 217 
Rl.: fl Gt">vArn, Valador~~, 79 
PrCfQCJ: Manuel Tena, s/n 
Rua Gu.:lherme Perreira, 217 

R\lC'T Jp.-rAnl:!l.o Mon1eiro. 31 
Avenida Moruipc, s /n 
Rua I\!oator Gomes, 130 
Ruo. Fro.nciOC'O Arau.jo, s!n 
Lacejr.;:] São Bento, 65 

Km. 47 da Rodov1--:J Rio·S. Pawr 
Km. 47 da . Rodovia Rio-S. Paule 

A V". Ouintino Bocaiu·.,o. 11 S 
RuI.! Evorif;to da' VeiçCT, 108 
Rua. T:radentes, 148 
Av. AmarNl Peixoto 
I1ua F're:3idenle Pedreira} 62 
RIIO AJmi;"an~~ Tafó~ 6~7 

Trâvc!'">~a ContJnenlino... 10 
~1,.;{,I Vi:::;Ç.'f,,;udt;l d~ M'')I"Cli~. 101 
8ua Vital Brasil Filho, 64 

Hlla General Q!>ório, 181 

Av. Barão do Amc"2onas. 124 
Av. BOTÔO do Ámaz:::mQ'3. 124 
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DISTRITO FED~RAL 
Bjo ele Janeiro ' - Un1nr.'dade do BJ:aIU 
Ef:cola de Enfe rmagem Ana Nery 
Exola NcJcional di)' Bolos Artes 
E1>oola Nacional dEi Educaçã.o Fi~ica 8 Despor:os 
Escola Noeionol de EnqonharLa . 
ES('ola Nacional de Música 
E~rolâ Kadonal do Química 
F <..."t:uldado Nacional de Arquíte tuT'Q' 
Foculdada Nacional de DJreito 

. Faculdado Nccional de Ciências EconômJeoas 
Fa culdade Nacional dG Fl.li!hác\a 
Faculdace l\'°"aciono1 de FUo$oHa 
Faculdace Naçlonul dG Medicina 
Faeuldada Noctcnal de Odcntolog1o: 
Jn~tUflto de Nuldçüo 

UnivoreJldade dD Distrito Federal 
FQcukktde d~ Ciências Econômlcas do Rlo dG Jém91r~ 
Fctc'llldodG OQ Ciências M&dtoo:a 
Faculdctce de D!relto 
Faculdoô'9 dê Filosoffq, Cl~nc:::l.as e lJ$tras . 

Ponlifícia Unlversidado CatõliC(l do mo d. Ta::tlê-uo 
Escola de Ellfennuyem LuJ:za de M~rillac 
EsC':)la Politécnica 
Fa~dcde de Direito 
FCt'culdade . dfl Filosof:a, C iências 8 Leitos 
lr: fi tl1uto Sode! 

~IClbelec!mel\tos bokldoa 
Aoodomía de Múcica Lcmr.zo Fornar.dea 
ConsGrvatório Brasileiro de M6s1ca 
Cor.:sorvafório Nacional de Canto Orfeônlco 
Conservatório Nacional de Teatro 
Curso de Bibliota=obomia 'da lHl:iliotacc Nacior..al 
CI!rsO do Museu Hist6rk:o Nodcnol 
Curso de SaUde PllbHca do M . . S . 
Ft::cola. BrcrcHoira de Adlllh11strcrçao PúbIJca 
Esr.ola ce Biblioteconomia e J)oC\.1mAl1lclc.,t':'[Q 

Ej;cola Nacional de Ciênclae Es latbUca3 
Escolc: de Enfermagem Alfredo Plnlo 
:Es~oIa do =:nt'ermagêm da Cruz V lirm..&Jha 
.Escola de En{ermagem :loqueI H. Lobo 
P.:'tcoJa de ?i1otos Civis da C!"U!!e5ro do Sul 
Ereola de Policia do D . F . S .? . 
Faculdade Brosit~lra da CtAnr.('as Tu r ídicas 
FaC'. d ia CiÔDCfo:; ' [ .-:anêmicas :ia Esoolo Amaro Cavu!c(lIIU 
Faculdado cW Ciêncics Juríd 'cas do Rio do Jenolro 
Fac. d$ Ciências PoHtie:::U3 e 'Econ&nicas do Rio de Ta nl;,>Í.ro 
Paculdade de Eccmomfa do Rio dG J<Ul9lro 
Faculdado d'~ Econo~iC' G FIDotlÇl:n do Rio ci& Tcmeiro 
F'nC'II1ciClda dA Direito r.QJ')dirJo Mendes: 
F:rc.' Filor.ofia; Ci8ncias e Letras do Instituto S::mt:r Úr6ula 
Faculdado de Medicina e Clrurt,liu do Rin de Jone~ro 
Paculdc:de de Serviço Social 
Faculdade de SOfVlco Social do D!sld to Fadara! 
Fcrcmldaclç,t de Serviço Sedal do Rio de Janeiro 
[ nal1luto . Rio Branco" 
Tnstituto O!lWa!do Cnlz 

. . 

Ana Afonao CavoJ-::ants,. 275 
A vénicla Rlo' Branoo; 199 
.A v. WencGslau Ot::rz, 49 
largo São FranciscO, 24 
Rua ~ dÓ Passeio, 9ft 
Avenida Pas:elU", 404 
AVl)nida Fasta ur. 250 
Rua MCIl'qlle~ de "ÚlInda,. 64 
Ruct Mo::téorvo Filho, 8 
Av. 'Wen<.;eoli.l,u BTO;/!, 49 
Av. Pres. Antôr.~o Cm-los. 40 
Avenida ' PQ.sleur. 450 
Avenida PcrsteuI', 438 
'LeIgo de: Mi:sericórdia. 24 

Rua da Con3tituição, 71 • 
P.ua Cadote 1J1f9.M~ VAlqO', ?..5 
Rua do C~:dQtQ. 243 
Rua HaddC<:k Lobo, 269 

Rua De. Satamlni, 237 

.. 

RU<l Marques de S. Vlce::tle. 264 
Rua Morquê:s de S. Vicente, 263 
Rua Mo:rquef.l dê S. ' Vicenie,. 263 
Rua HU1I'Icltá. 170 

Av. Rio Bronco, 311, 11.0 andar 
_l\ \". Graça Aranha, 57. 12 e lq-A 
A.venid~ J:'oatour, 350 
Av. OsVluk3o Cruz, 121 
I\v. Rio Branco, 219 
PraçCl Ma rechal Â1'.lcora 

. 
• 

Rua do Rezende. 128. 2.° :mdar 
Froia do Boto-fogo, 186 
Rt.:a Fara,,;, 7S 
Av. F~s. W:iL~on. 210 
Rua Xavier SiQ'c.'Ud 
?roça . Cruz Venne:ha, 12 
Rua Barão de ~tapo;gipe. 331 

Rua Tooquim Palhares. ~S7 
l'roça da Rep{iblica, 60 
[.or<lO do MachG'do. 20 
Rua M:m\lel Vitorino, 553 
PraÇQ' 1S de Noverebro, 101 
.Av. Vl?ne7.uAlr.t . 63 , 
Praça da República, 60 
Praça 15 de N'Ovambro, 101 

. Rua Farem!. 75 
Rua Frei Ccnaca. 94 
Av. PrCD1klin Roo$9v91t, l!5·2. a 

fiua Hadcck Lobo 
Rua' J./:~:lcko, 11 
A 'r, Mamchal Plorirmo, 196 
AV~T' ldn- 'H':"O'i".tl. s/n 

•• 

, 
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5.\0 PAULO 
UnJ~Jldadl8 de São Pcrul0 

. São PaWo. -
Escolt: c!E)" Enlertnaçem de São Paulo 
Escola de Obstetrizes {Hospital do Clínicaa) 
Es-::olo de: .Polícla do ~ludo ' dé São Plilulo 
E:-,cola PolUécntca . 
Escola de 501.:1010910: e Polítl.ca 
Faculdade de Arquitelu::'Q 6 Uóanismo 
Faculdad9 ç.8" Ciências Econômicas e Administrdivos 
"Faculdade d& Direito 
f(.«:u ldada de Farmáda e OdontoJoqia: 
Foculdado de Filc-aofia: , CiBocias: s L9tras 
Faculdade do Higlene e Saúde Pública 
FC'culdade de Medicina 
F([~lldo:dÇj dA Medicina: Veterinária 

l'iraclcoh .. 

. . 

E'scob SupGrlor de Agr1c!11tura ·Luiz da Qu.eito% 
Ribeirão Pr~o 
Escol-:J. de EnfefIIli:l'Oem de Ribeirão Preto - . 

Faculdade de Mt:!dldTlQ" de Rtbatrao Preto 

São Carlos 
Exola de Engonharl~ de São CCtTloe 

• , . 

. .. 
..' . 

. . 
AV'. Dro Adernar dê 8=os. 44G 
Av. Df; 1\.dGmar de Banca '. ' 
RüQ São Joaquim. 5S0 
Praça CeL "Fernando Preste$>' 74 
R.lG General J ::trdim. S?2 
Rua do Maronhão" . 88 
Rua Dr. Vila Nova, 268 
Lruqo São Fro:nci~o" 9S 
Rua Três Rios, 363 
Rua Me na · Antênia, 294/310 
Rua Or. Arnaldo, 715 
Rua De. Arnaldo, I 
Rua Pires d~ Moter, 159 .. 

Av. Dr. CarlO& . Botelho, 

Rua Duque de Caxias, BB7 
Fazenda ·Monte Alegre 

Rua Dl1quQ ne Cc:.xias, 887. id. 

l1u" 9 de Junho, 1227 

Pontifícia UnlvellSidade Católica. de- São Pauk-

São Paulo -
Escola de Adminislraçõo e- Nsr;:édoa 
Escola de Jorn.alismo Gaspe-r Ubaro 
Esccia de Servir,o Social 
rucr:.ldadA de Estudos Ec-onÔID1cos, Conlábeis o A{uarlo{e; 

Coração de T65US 
FC011 idooe de Engenharia 
Faculdade de F'Uosolicr •. Ciências e Letra·s da São Paulo 
·Faculdadê d& FiJOS:ofio; Clênclos a Letras "Sades SapienHüe " 
Faculdado Paulista de Diroito 
Ir..stituto de Servlço Social 

Soroea:ba : 
Escola dG Erúermctgem Coração de Maria 
Faculd.ade · .de Medrdna .. ~ 
s&O Pcrulo - UnivenrJdad. Mcrckanzie 
Famtldade de Arquitetura . 
Faculdadrf de Ciências "EConômicas 
FCçUldad~ de D'...reUo 
'P,ooolc:r dl7 Enç€lnharla 
Faculdade do Filosofia, Clsncias e letras 

Cca:npintlS - UJl!versldade de Camplnos 

ConBarvalódo da Canto Orleônlco Moeatt'o 1uUão 
&oola d9 Bibllolecoooomia dQ Campinas 
Eec:olq de En!ermeiro:s Madre Menta Teodoro 
Faculc!ado de · Clêncic:s Econômicas de Gampinas 
Faculdade. de. Direito de Campinas-
FaCtlldade de FlloSofle, Clências 9 LEtlras de CampJnos 
Faculàade de Odontologta de Campinas 
tuculdade de Serviço Soclal. 

Rua 5ão Joaquim, 163 
Av. Cusper Li.o:n-o, 58-8.° Q-ndar 
Rua Saburo. 413 

Ru" Dino Bueno~ 383 
R1,1a São J:x:tqulm, Hl3 
R\l.a Mc:mte .Alegra, 084 
Rua MarquM de Poronaguá, 
Rua Mente. Alogx:e, . 9.B4 
Rnrt Monle Alegrê, 994 

Rua Cláudio Munoel daCosta. 
Rua Cláudio Manoel daCostl1',: 

Rua Mmla Antônia, 403 
Ruo.' Maria An~ôn1a. 403 
Rue' Maric Ant&nlcr, 403 
Rue: Merria Antônia, <\03 
Rutt Maria .Antôn·ta, ·4.03 

Rua Ma rechal Deodoro, 1099 
Rua Marechal Deodoro, "1099 
Rua: General Os6rto, 154:7 · 
Rua . Marechal . peodoro, 1099 
Rua Marochal o..,odoro, 1099 . 
Rue'( Meusch(JI Dsodoro, 109~ 
Rua Mç:rcchal Deodoro,. 1099. 
Rua· Benjamim. Constan4, 1344 

• 

l1J .. 

57 
57 
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E.tc:belecimeDto. laoludol 
São PaWo-
Aco:d'õr.licr Paulista de Músico: 
CO!1servalórlo Drareático e Musicrd. de São Pculc 
Consermlórl0 Estadual de Càn10 Osfeôni::o do Inslituto 

Cockmo de Campos 
Conserval6:1o' Puulista de Canto Orloonico 
Cura0 da Piloto3 Comerciais da Re·:xl S. A. Transportes Aérecs 
Escola de AdUlinbIL'c~ão de Err.presas dê SÕ'o ?qulo 
Escola de Belas AIteJ de São Paulo 
Escola de En1erJOOgolll da Cru~ V~:mn61ha Brasileiro 
Escola de EnCermagGl:t Sanla Carolina 
Escola de Enfermagem do Ho::spllal São Paulo 
E'scola Paulista da Medkina 
Escola Supedor ele Educação F:sica do Eslado de São ?ado 
Foculdoda de Ciências Ecotlo!'l\kas Séo Luís 
Faeuldad'!t de Ciôncias EconômicG's de Soa Paulo da 

Fundação Alvares Pent90Ôa 
Fac. de l::conomta, FInanças e AdmlntstraçS;o de S. Paulo 
Institu!o Musicol Santa Marcelina 
Arcxç'atubtt 
Faculd.ade de Farm6cia ê Odonloloqia d~ Araçaluba 
AraraquoM 
Faculdade de Farmá.cia e Odontoloqtc: de Arara!]llara 
l5aurú 
Esoola Superior d& Educação Física de Baun'. 
Faculci.adG de DirQilo de Bauru 
Faculd.adG da Filo50fie-, Clêr:cias e Le{ra::s Sag:-ado Corm;õa 

de JeBu~ 
Frauca 
Fc.culciade de Ciência::; Econômicas de Franca 
Faculdade do Direlto 
Uns 
Paculdade J..uxilium de Filosoffo. ::::tênclas 6 Letras de Lins 

Rue: Carlos Comenole, 68 
Avenidu Süo João, 269 . 

'Praça da Ilapública, 53 
Rua' SUVQ1ra Martfn3, 14'1 
Aeroporto da Congol1has 
Ruo: Martins Fon1es. ] 09, 9.0 ando 
Proça da Lu.. 2 
Rua Libero BacL-::tró, S9S 
Avenida Paulista, 200 
:Rua NapolE1ão ds Barros, 760 
Rua Botuoolú, 720 
RU:J C':wermo:ne B:lchard. 4; 1 
Avenida Pcruli3tO, 2324 

Larqo São Francisco, 19 
Rua Oj(U::a;que. SOn4 
Ruo Cardoso de Almeida, 541 

R. Expedicionários do Brasil, 1621 

Rua Sacadl:IO Cabral 

kr, Ro~r!quo5 Alve., 10/31 

Rua' C,m""" Sal •• , 217 
Rua José Marques Garcia 

Faculdade de Odontologia de Lins A..,enldcr Tirade!l.les 
Lo"""a 
Faculdade . Salesfana de Filosofia, Clêr.elas e La lros. 
Marília 
Facu.ldadf) de Ciêp..cio.s E:onômlc~s do MadUa 
PUm::icoha 
Faculdade de Po.'r:náda: e OdontolO<,lkc de Pkudcuba 
B!hDuão Proto 
Faculdade- do CJoW1cias Econômicas da RibeJr50 1>:elo 
Faculdade do Fo-rmácia -e Odonloloçlia da Associação 

de Ens;.!"I')O de Ribeirão PrelO 
Santo Andté 
Poculdado Municipcd de Ciências Econô:nicc:'a do S. André 
S~U\toa 
Faculdade Católica do Ciro]o de Santos 
Pacukk:do da Fi.losofia.. Ciências ~ tetrnl': do Sc;.ntos 
São Carlas. 

Rua Dom B~co. 160 

RlIO 7 ce S8larnbro. 35 

Rua Dom ?edro lL 627 

Rua Duqt:.e d(.) Caxias, 881 

Rua Jorge Tibiriçá, 714 

tlua Juslino Pah.ão, 1St) 

Av. Conselha:to N'óbiatJ 589 
Av. Gon;~lhf;iro Nóhl{J~. S89 

Ea.cok:! Superior dA Educ::rção Física de São Carlos .. 
são Joaó d('S Campaa 

.. . .. Rua Orlo:tdo Damiar:o 

E3cDla d e Erúermc:qem "Dom Epumi~.ondas" 
Faculdade de DtréUo do Valo d o Pcaaíba 
lnsti!uts TecnolÓgico de Ae ronáutica: 

Rt:.o McúQr Ao!. Domlogues, 244-
Praça Atonso Pene, 29 

, 
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ESCOLA SUPERIOR I . UNIVERSITARlA OU ISOLADA? 

São JOS9 do RIo P.r.to 
racuklo:de ck fllc.softo:. Cil3nelas e Loiras de São J03é 

do Rio Prelo 
SOl'ocaba 
Faculdad0 d* Direito dt; Sorocaba 
FCICUldo;de de Filoso1ia. Ci~nc:Qs e Loiras 
Taubaté 
FaculdClde clG Filcsofia. Ciêtncia$ a LQtras d0 Taubaté 

P A B A NA' 

Universidade do Para ná 
Curitiba 
Exala do EngeIlha:'ia. 
Ercola do Q:Jímica 
Facuk:lado de Ciê nc:03 EccnômicC13 
Faoukk::.lCle de DJre!to 
f "ac'Uldac:2' da Filo:;o!b , (;i~nci<:r$ e Let~al;. 

Fu~ld:.lda c.e M::Juk!lHl, Odonlolc.:gia e Fi.Jrmácia: 
Estabelocimento. laoli:tdo.a 

Eêcolo: ce En!ermQgem Madre L(lOlüe 
L!l!f":.\"'Jlo: lie Músicc: e BeJc:s Artes do PC'rana 
&c010: dS! Servi~ Social do Paraná 
Escoia Superlor de Agrk:'Illt1lrcr 9 Ve:()rlnária Bacacheri 
E8CO~Cl Superior de Educaçã:) Fieica ~ Desportos do Paraná 
FnçtiJda~ de Ciê :Jcia s E;çnl1ô:nicC!S 
FO::L,ltdCldQ do CiônciC"S Mó:lioos do Paraná 
fuculdude · Catól:ca de Dfreito do Paraná 
FG.'Culdado Cató!:C'(l de Fjlosdia, Ciêndas e Lc lro3 

de Curitiba. 
fa-=uldacc de Di".eito de Curitiba 
PO:tta Grossa 
Façllld,")"çe Eslerduol ce Dir~ito ds Ponta GrossC! 
Fac. Estod1.!ol de Farmé:cic' P. Odor.tologi:"J de ? Grossa . 
Fac. Ec.tadual de Filosofia, Ciân~iaa e Le tra 3 dg P. Gro~sa 
l ondrina 
raculdo:C:~ Edadual de DireUo 
FaC'. Eoto:dt.:.al do Filosdla, C!êccia$ e Lelras do Londrina 

SANTA CATARINA 

tIorl-:::nópclis - &s~C'tb91ecimentoB Isolados 
raculdndo de Ciôr:das EconômJca~ de San!a Cala dJla 
F~tW.dade Ca1crínanze d9 FlIoscfia 
Fw..:u:ldudlil d~ Di!(3i~o de Santa Calarln·::a 
Faculdo-de de Fcrmá cia: Q Odon101ogia de Santa Catarina 

1110 GBAN'DE DO GlIL 

Urtivex!"idado do Rio Grande do Sul 
PôrttJ Aleqr~ -
E"C(lla de Agrenomia c Veterinária 
Escolu d'J ElIfE.·rInc:g~m c!$ Pôrto Aleg re 
Escola de Engenharia 
Foc.lldade de .Arqt:..itetuIc 
F'Cl-:.'tudode do Cll!ncirt~ F..conômk:oá 
Faculda de de- Direito de P orto A log!'e 

Rua P:0.9.c!lIan=t Pinlo, 370 

A v. Ge:1.f:t!ul ~6rio 
Av. Ge:L9ral Osório 

, 

Rua Bom Jo:::.us, 600 
Rua Or. Faivro 
Prcrça Santos A.I1.drade 
Hua 15 de KovQmbro, 1004 
Ftu~"U Stl"utlJS Anchude 

• 
Praça Rd Barbosa, 751 
Rua Emiliana Perneta. 179 
~n.. v. Jaime Reis, 4 15 
Caixa Po!';tcrI. 672 
:.:\110 Cruz Mcrchc:do 
Rua C'andido I.opa'5 , 340 
?raça Rui Bc.'rboaa 
Praça: Rui Babusa 

~ua 15 de Novembro, 1004 
Rua EmUiano Pernf:.ta, 768 

. 25 

FT, Barão do Rio Brar.co, 194 
Pr. Barão d~ Rio Branco, 
'?r. B('Jcão do Rio Branco, 

Rua !nloí. 135 
Rua Jatae 195 

Av. lfen;Cio Luz, 47 
Rua Esll:lves TllniQ;, 179 
Rua Esteves Jucior , 11 
Rua Estoves JU":1ior, 1 

Av. B~nto Gonçohrc;s. 771 2 
Rua S=.nn.en:o Lei"::o 
P:aç« Ar]én1ina 
Praça Arqentina 
Av. !ooo Pessoa 
Av . Joã:o Pos30a 

128 
128 
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FaculdadG do FormáelQ <ie Pôrlo Al~gr8 
Fc.tt.J.ldade de Filosclia 
FO'C".lldade de Mêdic(na 
Faculdade de OdontologIa de pano Alegra 
Polotas 
Faculdade de Direito 
Faculdade és Odontoloc;la . 
Scmta Mcala 
Fcrouldade de Medicina 
F:::r:ccldaclc de Farmác1C1 

• 

Rua S:"lIíll&nlo Leite 
Av. Pcrulo . GaOla 
R·.la Smmento tsi1e . 
Rua Gonoral Vitorino 

Rua COnB9ihGlto MClct.el 
Rua Fs1ix tia Cwilia, 512 

• 

R'JQ Floriano Peix:oto, 1184 
Rua Floriano Peb:oto, 1184 

PonM1íd« Univ.arsldade Cefóllca: do Bto Gr<o'nds do Sul . 
PÔ1Io AIe",~ 

Escola de Sdniço Social 
FC!<::uldc:'da dê Ct3ne1as Políttcas e F.conômtc:as 
Fac,Jldade de DireUo . . 
Faculdade dG Filooofia 
Fuculdade de Odontologia . . 

. E"abolecim."toe 1II0ladoo 
Pôrto Alegre 
E!-.colo de Enfermagem Madre Ana Moeller 
EsOoló- SUpGrlor de Educação Física de Pôrto Al9qTe 
Eccolct Vatlg óe- A{tIon6ut1ccr 
Faculdado de FilosoU.ct' Marcelino Ghampagna~ 
Instituto de Belas-Artea do Rio Grande do Sul 
Caxias do Sul 
Escola de Enfermagl;m Madra Justina Inês 

, Bagé 
FaC".Jldçrdc 

liai 

. . 
de 'Ciênci:Js Econôrn.icas de Bag.; 

Faculdad~ de FUoscfla, Ciências e Letras de Iiul 
P<ra!110 Fundo 

Faculdado d!! Direito de Pae'~o Fundo 
FoculdadG de Filo~ofia: de Passo Fundo 
Pelota!) 

tocoiG' de Agronomia Lliseu Madel 
Faculdacio Ca:lóaca de Filosoft':l da Pelotas 
Fa<'llldace de Ciênci:J~ E...'"'OIlôruicC$ de Palotas 
1110 Qr=d. 
Ear.ola ris Engenharia rndu~triol ' 
Scmtcr Maria . 

. . 

E~(. .. o1u de Enfermagem NO~$a 'SênhcTCt )Al?díaneircr . 
'Faculdade de Ciências Eronômioaa de Santd MOTta 

. . 

Fac. de rlloao:l~ Ciências 9 l.IJrras bmculadC! Conceiç:ão 
São Leopoldo 
Faculdace de Fl1osc.fta, CiGnc1as e Letras Cristo Rei 
ViaP1&o 
raculriode de FII~nfkr NMsa S~nh()r« ér.r Imaculada 
Concoição '. 

Mil TO GROSSO 

Caiahá 
fuculd:lde de Direito ae Mafo ' Gro~so 

Praça Dom Sebastião, 2 
P~o:ça Dota Stõ'basllão. 2 
Praça Dom Sebastlõ.o, 2 
Pruç;a Dcm SebasUão, 2 
f':aça Dom Sebasliêio, 100 

• 

Rua P:ln~ak:ão To)es. 1050 

Rua SGnhor dos Passos, 248 

Rua Vinte do Setembro, '2311 

Rua Fornando MCfC'hado, 1 

Rua 7 de &-i:embro, 1011 

--
1""';0 7 d .. Julho, S2 
Rua Rui Barbosa 
Rua flui Barbosa 

Rua Ipiranqa 
Rua F'loriano Peixoto 
Rua dos: Andradas, 1659 . . 

• 

• 

Praça Gen9ral Mallet, 94 

• 

• 

• 
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' ESCOLA SUPERIOlt, UNIVERSITAltlA OU ISOLADA? 

GOlAs 

Goiânia ~ Estabelecimento. Isolados 
ERcr,b c.e EnfArma gem dn Hospital São "icenlEi de Paulo 

r Eccola de EngQnharlc: do Brastl Central 
~ Escol.! da Serviço Social da Goiânia 
; E:scola Goiânia do Bela&--Arte8 
; Faculdulle !.Ia Ciências Econômtcos de Goiás 
.. Fc'CUldade de DIreito de Goiás 
: Faculdade de · Farmácia e Odontologia 
Faculdade de Filosofia de Goiás 

: AnápoGs 
: FJ;CoJo da. Enferma gcm Flors:1.ce N:Qhttnl"Jah 
: llic V~rde 
; Escola d(;t Enferm:igem Cruzeiro do Sul 

, 

, 

nua 4, D. 16 
PIOça Universitária 
Aver,idc UJÚvcrsilárla 
Fraça Clvica, 3 
Praça UniversUária 
Rua Vint~. 17/19 
Praça Universitária 
Aveüldu Universitária 

Praça J::>ão Pese:oc. 9 

, , CONSTITUIÇAO APOSTóLICA 

, 

, 
• , 

·i , 
f. 
; , 
I 
i 

• • , 

'. 

"SEDES SAPIENTIAE" 
e anexos 

...... · .... ·ESTATU TOS ............ GERAIS-........ .. -_ .... . 
•••••..••..... ........•.... ..... ... _ ............... _ •.••.........•............••••••••••••••• •.•. ...... .......... ..... ... .......... ..... ............. .......... ....... .... ....... ............. ... . 

SOBRE A FORMAÇÃO RELIGIOSA, CLERICAL E 1l.POSTÓLICA 
A SER DADA AOS CLÉRIGOS DOS ESTADOS DE 

TENDftNCIA A PERFEICAO -
Edição em língua portuguesa da Sagrada Congregação dos Religiosos, 

curada pela Conferência dos Religj.osos do Brasil, 
Volume de 112 páginas, em papel cotlchê, 24 x 16,5. 

PREÇO Cr$ 100,00 
Pedidos à 

CONFERENCIa DOS RELIGIOSOS DO BRASIL 
Av. Rio Branco, 131-9,° 

RIO DE JANEIRO 

' ~-----------------------------------

• 



'fESTEMUNHAS DA CIDADE DE DEUS 

Irmiío João de Deus P.F.M . 
• 

• 

Não é nem mais nem menos do que a tradução do livro de René 
Carpen ber, S. J. Témo ins de Ia CU" de Dicu, o título que encima êsie 
artigo. Editado pelas VOZES DE PETRóPOT.,IS e traduzido da 5.« edi
ção francesa, por Tôrres Junior. 

Diz o autor, logo de entrada, que se trata de "tradução inteiramen_ 
te refundida" do Catecismo dos Votos dos PP. P. Cotel, S. J. -e :E. 
Joinbart, S. J . , obra também editada, em 1956, pela mesma edítôra 
VOZES, com tradução do p. - Fernando P. de Castro, S. J . 

Sem querer diminuir o esfôrço da be-nemérita editora franc;scana, 
temos de dizer oontudo, que a apresentação da edição francesa é mais atra
ente que a brasileira. Em compensação, vem esta com a vantagem de tr3-
zer a apresentação, escrita para a edição italiana, pelo Revmo. pc. Arcádio 

-Larraona, Secretário da Sagrada Ccngregação dos Religiosos. 
_ Encaremos a obra em três aspectos: apresentaliãu da doutrina; a 

-doutrina em si; pequenas observações; para concluÍ1'mos com uma sugestão. 

li) Apresentação da doutrina 

Em breve Introdução, que não abrange seis páginas inteiras, refe
re-se o Autor à mudança no modo de apresentar a doutrina, sôbre a vida 
religiosa, contida no livro do padre Cote I. -

Notaríamos nós que, se não houve modificações substanciais, no 
que coneerne à doutrina, houve-as radicais, no que tange ao modo de 
expô-la . Se apenas nos referíssimos à extensão da obra, poderíamos 
observar que a edição trad-L\zida de VOZES (1956) cabe num opúsculo 
de 96 páginas, 10 X 15,50, aO passo que -o novo texto enche 206 páginas, 
13 X 19. Há realmente uma diferença sensível. 

O método do p. CoteI, em suM quase quarenta edições,_ foi sempre 
o de perguntas e respostas. Para muitos númerôs apunha "Expli.cações" 
afim de esclarecer o texto _ -- - - -

Além do aspecto rigorosamente elementar, na simples exposiç~o 
. do tema, encon trou-õe René Carpentier diante de out.ra séria dificuldade, 
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também de origem didática: Como dividir a matéria, diante da nova con
cepção -de expor o assunto? Foi o que o levou a dizer na Introdução: 
Era preciso preferir- a tôda a .facilidade didática a esperança de apre
sentar a vida religioSa na sua perSllectiva mais verdadeira (pág. 10). 

Esforçou-se o autor por explicar os problelTlas, na sua complexi
dade e acúmulo, reunindo em "tipo maior" tôda a doutrina, tida como 
indispensável e em "tipo menor" as explicações mais completas e mais 
doutrinais. . 

Escusa_se o autor de, por vêzes, ter de se repetir o mesmo assunto, 
em obediência a imposições de ordem didática. 

b) A doutrina em si: 

o mais importante, contudo, não é a apresentaçãG didátka, prô
. 'priamente dita, e sim, o valor da doutrina que encerra . 

Ora, n~stc ;'Jonto, temos de concordar que é um livro muito oportu
no. Basta ver que no ano de seu aparecimento, teve quatro ediçõe~ e, 
no atual momento, já se encontra traduzido em italiano, espanhol, ale
-mão, japonês e português. 

Baseando·se nos progressos da teologia dogmática como nos da 
moral, o autor encara' -a vida religiosa de preferência no "amor subre
-I)atural", pois que _êste é a alma da vida do cristão. 

Antes eram os votos encarados mais comu o resultado d8 uma obri. 
gação negativa. Neste livro, vêm apresentados preferivelmente e prin~ 
eipalmente sob o "valor da virtude de religião e de adoração", inseridos 
pelos votos em tôda- a vida, pressionada pelo amor sôfrego de um _dom 

-ilimitado onde o aspecto positivo tem a preponderância. 
Dêste modo, longe de se diminuirem as responsabilidades sôbre o 

alcance dos votos, pelo contrário, aumentam-nas, porquanto o amor será 
-.sempre mais forte que o mêdo. 

Sucederá então que, em vez de se considerarem as imposições 
mais no que elas têm de obrigatório, antes serão impregnadas de uma 
generOSidade a informar, diríamos que substancialmente, todos os atos 
do religioso. . 

Estará tal amor não tanto simulado em atitudes interes.~E'iras. 
_ perante a opinião públIca, mas ante.~ consistirá numa seiva contínuo. a 
alimentar todos OS atos, ainda os mais indiferentes, porque emanados 
de uma vontade, constantemente vivificada na caridade. 

Dêste modo, o conselho ouvido e seguido conscientemente será o 
canal permanente por que Deus encherá da plenitude de sua graça a 

-alma dêsse objeto, em tôdas as fases da vida, seja esta longa ou curta. 
Gom saúde ou sem saúde, quieta ou movimentada, contemplativa ou 
ativa, conhecida ou ignorada. . 

O autor esforçou-se, sempre que possível, por apresentar o aspecto 
'teológico- da vida religiosa. 

Facilita-lhe esta exposição o método seguido, descrevendo pri
meiro o estado de perfeição no que êle tem de positivo, pois que êle 
é v-ida, uma vida cristã, uma vida evangélica, uma vida eclesial, com 
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~uas fontes: Cristo, a Igreja, o Mistério revelado (dl·. p. 9). ,. 
Depois descreve a própria vida do estado público de perfeição. 
Por fiuI, expõe as obrigações do e5lado religioso, então bcm COIO-

preendidas, graças fi apresentação feita na segunda parte. , 
Kesta sequência, há mais racionalidade, a que devemos atender, 

sem cair num racionalismo sêco e embrutecedor que anemia todo im
pulso sobrenatural e seria a negação des próprios motivos que nos levam 
integralmente a Deus. 

Em suma, o livro apresenta-nos sucessivamente: o conhecimento 
do "apêlo"; o estudo da "situação"; a "entrega" a Deus, objeto digno de 
uma contemplação eterna. 

. 
~) Pequenas observaçõcs: , 

Sem pretensões de espécie alguma, faríamos agora umas poucas 
observaçoes,. mais de ordem prática do que de substância doutrinaI. 

Assim, na ordem didática, não podemos deixar de sentir certa 
dificuldade no texto. Será simplesmente porque o assunto de fundo teo
lógico e canônico encerra dificuldades de expressão adequada, para uma 
exposição primál'ia, ou porque não haja preparação suficiente, por parte 
do estudante, para assimilar convenientemente o exposto? . 

Se fôsse o primeiro caso, pouco Se poderia fazer com O livro, pois 
não convém anemiar a doutrina com fins de uma pretensa facilidade 
de compreensão. · 

Se fôr falta de base, o mais provável, por parte de quem estuda, 
já a solução se antevê. 

Deduz-6e contudo, que as consequências podem ser graves e que 
, necessitam ser previstas e levadas em contas. 

Se num c noutro caso, o jovem noviço acaba' o período (le form~.
ção, scm assimilar convenientemente o aSsUIlto, como poderia êle emi_ 
tir votos, se não mede o alcance ' total de seus compromissos? 

, Seriam válidos em tal caso? 
'Resolvt.r'"6E.--á o caso, fornecendo aos interessados professôres 

competentes que bem expliquem e vivam a matéria~ E não haverá outro 
remédio. Mas não sabemos nós que tais profe5,ôres são raros e que, 
por outro lado, deve-5e-lhes facilitar 11 tarefa? Não bastn saber, tlrg~ 
saber transmitir o que se sabe e mais que i3::c, air.da, ViVCT ° que [e 
preJecinna. 

Kão há coisa mais lamentável que um teólogo sem fé, como um 
canonista sem espírito de submissão para com a Sagrada Hierarquia. 

Na expo~j.ção da doutrina, notaríamos ainda uma inovação intro
duzida e que não nos parece feliz; a falta de numeração' seguida, 'na~ 
questões a se sucederem de capítulo a capítulo. 

Desde que O livrü se destina a jovcns estuãantes, destinados ao e:i_ 
tado religioso, por que lhes tirar esta facilidade de referências, sobre
tudo quando metidos em recordação de matéria para exame, ou neces
sitados de uma consulta? 

, Facilidade esta de referência mu:to a favorecer' igualmente as 
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indicações do professor. 
Não achamos prático, na tradução da Obra, a referência dos do

cumentos pontifícios à Revista LUMEN, Editada em Portugal, é relati
vamente pouco compulsada, por não encontrndi<;a no BraEil. Como, pois, 
recorrer a seu texto para qualquer ave.iguação? Não seria preferível 
remeter o leitor à Revista Eclesiástica Brasilei ra? 

Se entrarmos no campó doutrinári o, gostaríamos de ter visto ex
posto algn de mais positivo sôbre o aspecto teo~ógico e canônico da dis
'pensa dos votos. 

Certos autores, por demais eivados do formalismo canônico dos 
votos, subestimam o aspecto teológico, com graves prejuízos para muita 
vocaçüo em crise. 

Fica·se realmEnte estarrecido, ao vcr a facilidade com que de
terminados confessores ou diretores espidtuais aconselham o pedido de 
dispensa dos votos, perante certas dificuldades àe religiosos leigos . 

E' de receal' que m uita vocação se haja extraviado com e~ta di
reção, porquanto a responsabi.lidade da vocação religiosa permanece ain_ 
da quando haja sido obtida a dispensa d os votos por vias legai.s. 

Tudo dependerá dos motivos alegados e da razão dêsses motivos. 
PC»' isso, repetimos, seria conveniente que se explanas ~e mais 

explicitamente essa questão, pois há quem considere OS votos religiosos 
'como simples pTomessa. 

d) A título de sugestão: 

Para concluir de modo pr ático, deixaria a seg-uinte sUj:(estão: Em 
curso da Conferência dos Reli.giosos, oI'g"ni~al'-se uma série de 
palestras, tendo como base, o texto de AS TESTEMUNHAS DA CIDA
DE DE DEUS . 

Nêste curso, tomariam parte' os Mestres e as Mestras de Noviças, 
diretores e diretoras d3s casas de formação. 

A raz 'ío seria que, em vez de assuntos gerais, que por bem tra.
tados que sejam pelos expositores, nem sempre correspondem às neces
sidades dos ouvintes, havendo nisso desperdício de esforços e poucos ou 
nenhum r esultado prático. 

Pelo contrário, realizada a exposição sôbre um têxto de que se 
possa lançar mão vai -se ao ponto fraco e necessário, aprofundando_se 
o sentido de seu conteúdo, seja em aspecto mais lato, seja em referên
cias que nãC' podem deixar de ter em outros setores da teologia ou do 
díreito canônico ou da espiritualidade em geral. 

Lembremo-nos que tal livro se destina principalmente aos religi.o-
50S leigos e religiosas que, de modo geral, não aprofundam a teologia ciu 
o díreito canônico necessitando, portanto, de maior clareza e segurança 
na exposição e amplitude de referências, 

De fato , não é com uma simples le itura que jOvens, necessitadcs 
de conhecimentos exatos sôbrc a vida. reHgiosa que pretendem abraçar, 
podem satisfazer-se. Bem observa o Autor que :A formação para a 'vida 
'religmsa, por mais elementar que a preten!la"H)S, não pod" deixar de • 
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suscitar g,rande 'número de problemas (pág . 10). 
E êsses problemas como seriam suficientemente bem explicados e 

resolvidos, no tempo e no modo, se não fonm conhecidos e compreen. 
didGs? Grande tarefa cabe aos Mestres e Mestras de Noviças, também' 
neste ponto. 

Diminuiremos assim o número de frustrados, de desambientados, 
de sofredores de complexos, como não serão tantc,s os que mais t.arde , 
pensam resolver tais problemas com a psicanálise freudiana ou rCl:eitas 
d e psicanalistas duvidosos . 

Será esta uma voz imper t inente ou pertinente a clamar no deserto, 
ou antes em consonância com estas palavras da Introdução: Ao leitor, 
~obretudo para uma primeua iniciação, pede-se .um estudo em profun
:didade ajustado por um meslre ou mestra experimentados" (pág . 11)? 

• 
Roné Carponticr S . ]. TESTEMIl'NHAS DA CIDADE DE !)EUS - INICIAÇÃO À VIDA 
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Pe, Frei Rafael de Uni/ia OFMCI11'. 
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CASO III - SOBRE A SJMONIA DIVINA E ECLESIASTICA 

.r,·mi'i Rasália fizera u:". paclo com (l mcU(lr pal'te das "'eitoras, pro".et~, •• ; 
do, se Ih" dltfsse11' o ,:010 pa·ra Provincial, conoederJhcs també1'/I, de SUOI parte, 
algum ofício . 

. Eleita PrO?'incil1l, (C"'Pl~'U de foto a sua p,a,,,,essa, P"o"lOvelldo as s.,os 
I)a~tidf.,~a.,i a cargos i>''Po~ta"tes na. C ongregufãu , 

R eflat<ndo , porém, no seI< modo de agilt, doe-lhe a consâêt>cÍtt e d.wi:1a 
,1IJ validade de 3.UI~ dei,a.o., ria protúão dos wrgos f é la por ela. If' das pC'nas em' 
~e talvez lenha. incorrido por ·causa d" ,imon;a. 

PERGUNTA.SE: 
1 . QUlU a n.oçJo e:.ata. de si",onia? 
2 . Na. eMa presente, pelo direito coml<;"~ houve s·im/mia Qo<, de direito ' di~ 

vitlo ou d" tlÍ1)ci!to eclesiástico ~ 
3 . Como procedeu a I'-tr.a R osália? 

1, Qu,,1 a noçãD exata de situouia ? 

Para tC1'Jll.0S I1ma noção exala ele que seja simonia, mister se faz reco", 
rcr ao Código de Direito Canônico, fiO cânon 727. 

Ca1l011 727 , - § 1. SitllOI1;,l ti" direito áirllÍno é a ,)cntu"Í" deliberada e ,'x_ 
terno.meli/e manij'estada de com/n·nO' Oil 111fflde, 1'01' ",.,. 

In·eço ff?1-np0r(ll r.tJ1~(I. coisa: (1) '·1f.lrif1.s,,~·a;H ,..,t.tl' ('sph"itua f, 
p01' e.'/.'i''Wlplo, os ."()I;n ltnenf.os; b) t C1"1'!.jJC'tra.l (i:lH!.l' (t a outra. 

espiritual, de for-ma que aquela .s;cnz. estt1. )"ião tc'nha razão 
de ser, l/or exemplo. ° benefício, " pm-óq,úa, etc.; ,) 

e.\'p i~iI,wl, (Onu> objeto ,,,,baa pll rúa[ do contraio, p'" 
r,"'l''})l.#O, (l. .W1.qra.ção. lln v(!1':da ;i~{,'nz, cálice sagrado . 

§ 2. Si-m-o Hi<t dQ direito eclesiástico é Q. tl1U? Si' 'uer·ifua aaJr. ... · 
do: a) 11.1'11.((. coisa te1t1poral UI1:e.t''a a UIH(1 (f·f'1>i..,..ituoJ, por 
outra da me . .,...a natureza; b) ""li' esp·i,·itual por ol,t.-a 
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'1 
de indêntica espécie; c} «ma temporal .por o«lra de na, 
turcza igual, sem'pre que a ig'reja o proíba, ,"0111· o fin'!. 

de acautela'r' a ' rev~rfj'nda devida. às caisas espirituais. 
Duas espédes, portanto, de si!IJl)nia reconhecidas pelo Código de Direito 

Canônico; sin~n1a de direito divino e sirnoma de direito eclesiástico. 
A ~imonla de direito divinQ consiste numa consideração indigna de uma 

coisa sagrada, consideração esta intr·in.reca'lnente 'nfá e, por conseguinte. proibida 
pda pl'ópri~. lei natltml Ou divina, pela qual um beri, espiritual é equiparado c 
c,Q1rlub.u.lo por un1a coisa t~lnp()raJ, estimada como pre<,;o; por excollpio-, ço-tnj)rar 
a confecçãO' de mn Sacramento, a consagração de um objeto sa~rado, 

A simon.'a tle di·reito eclesiástico é a. comutação ilegítima de um bem c"pi
ritual por outro e.'piúlual, por =e01plo, trocar tlm cáke consagrado por um 
11ispo por um eftlicc collsagl'auo pu. tlm Papa, tendo em qonsidera~ão a co>nsngra._ 
ção - O~I a cotl1uta~ão ·de lUU baTI tetllJporal por üut'r·U tem.po·ral ;. <lar UIn cáHc'~ 
I1fi,o consagrado por outro tlão com;agrado - ou de um bem tenlpo·ral anexo a. 
unl bC'Il1 cspirihI;il com ont..-o t.e.nlp01-a] aor:xo a unI espiritual: trocar uma pa_ 
r6quia pela outra - cO-tnl1tação esla p,'oiLitla =l'rc,samcdte pela Igreja por UIll 
motivo de religião, ou para. salvar a reverê.Il(i~a devida i.i:> cüisas esplTítu<his. . 

Note~5C que tôc1a a razão da sim(m ia eclesíástica ,')Ç! fundanlcnta na p-roi
bição da Jgreja e na finalidade desta proihição. 

2 , No .,aso 'presente, pelo direito emnum, huuve dmonia de direito 
divino ou de direito eclesiástico? . . 

. Não houve simo"ia de direito divino, isto é, a equiparaçào indigna de um 
b(m espiritual por um temporal. 

Com deito, em nosso ea.a, o que . se promete c se realiza: de uma partc, 
ns votos dadus à Irmã Rosália, de outra parte, os carg-os cOllferidos por esta 
lylnã) s;ão duas coisas t!SI,lrítuais . Espiritual X Espiritu,.al não epn&'tittti &imonia. 
de direito divino. . 

Não hOt!7le .";'morúa <l" direito eclesiástico ' ... Na lcg'islaçãci antcrior, não fal. 
taram autores que taxassen1 ele s imon;a ql1"ll(lu~r cotllutação }c)'(Hgna de t1111 bC.111 
espiritual por outro espiritual. 

A .sente:nça COIIItUll1 PO:rélll, era que unl bern verdadeiramente espiritual 
não revestisse Ullla raz50 de preço em! face d(". outro bCll1 eSpir jtual, a. não ser que. 
tivesse prec.cdirlo 1I111a pmiLição tia Igreja. . 

Um abalizado jlt1:ísta precodlidal deic"dia claramente ê,tc princípio, di. 
zendo que Ha J"nalícia da ::;imouia (':ons.Íste precisatl1cnt·e na.quera indigna cstitúa
ção de preço entr e 11m bcm espiritual ·l' . um kmporal; o que não aeol1~cce no ca. 
50, em 'lu", um bem espiritual 'e dã por Ot'1tto >:ol'iritual, segundo o axioma: 
'gratia p1'o grat;a~" (1) . 

. Apesar du antiga sentença de aJg llns jl11' í>ta" de autoridade, pela qual: 
espiritual x espiritual constitui simOlria, hoje, o' Código de Direito CaJtlónieo, pa,. 
ra ql1e haja .imon,ia de direito eclesiástico claramente ez>ige " l,yoibiçtio da. 'Igre. 
ja, imvosta precisaInente para EC evitar o !)erjgo clt': irreverência para Ç0111 as 

.. (1) Ciro REINFl'ENS'l'UEL., l\18 ec:eles'atr.1lcunJo,:unlv_ls\M1. tom. V,lil. lU, n. 12058. 
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ç(Yi ~as s;:l grada~ e expl'€s!';a 110 cânon e parágrafo. acin1a. referidos . 
A~ingilld(J .agota diI"Cla.l~nte o nO~so caso: 0. pacto : .. ealí7.ac1o entra a Ir_ 

mã R osáli .. e a rnainr parte d~s el~i(ol·as, é UTIla cunven~ã() proibida pela. Igreja? 
E nó~ r"espondemos (l.fi.nna.li1)c:»~te. Se .ilflO e.xpre:>samel1tc, ao l11cnos 

implicitamente esta convcução é vedada no direito úanônim que eslahelece. : 
a) No cânoll 507, § 2: "Tenham todos o ,cllidadu de \lã" alcançar di

reta ou ind iretam.cntc votos tanto para sÍ conlO para outrem" . 
b) Quallto à lit'l'e designação dos cargos : nn c;mon 153, § 2: "Escolba_ 

se depois de tudo ponc1eradn, o mais idônco sejn nenhuma acepção de -pessoas" ._ 
-Dentro destas prcscr:ço~:" se encontra, por certo, a l>I'Oihi~ão <laqueIe 

pacto> entre a Irma Rosátiu. e '" maior parte das eleito'ras : a primeira ' prometendo 
a colação de ofícios, as out ras prometendo votos. 

Contudo, e"las pr<;ihiçõcs acima relatadas de não se elegcr quem não {Ôf 
idôneo e de não Se admiti r act!pção de pc.,soas e 'las -<tuais rcaJrnentc está -inclu_ 
so o pacto do nosso caso, não fo-ram prescritas pelo Legislador - qorn a fiaa!ida
dc primordial de salvâr a rever.',ocia. devida aos bens espirituais, ou por motivo 
de rdigiflO, nerex.I'ár;a, para que haja o delit () ete simonia, que pert(lUCe ao âmbito 
c.h, sacrilégios (2). 

F cu-alll estas l'roibiçõt'" esta.belecidas, não por motivo ele religião, ,-,ws 
afim de coibir a "mbíc;ão e tendo em mira o l>cm p-úhlico, para cuja defesa ex i_ 
gCll1-se út in1:OS ;:td111ini :-::trac.l c:res. 

Em nosso caso, como ;; pY1.r~('.e ua tioU'lri!na exposta, nf~o houve o de/i.to 
ela sim"nia divina 011 ede, jástica. 

3 . C .. mo pru""deu a Irmã Rosália 

.'\ convenção, o pacto realizado -entre a J rmá Rosálía, a sua eleição, co
mo a cü!ação dt! -cargÚ's às Suas partidá.rias, dcvem..sc abso}u(arnelltc reprovar, 
CC)ITIO algo. c:on:rário ao eSl)lrito cd st.'lo e religioso. C ino)nl.pat í vcl Cünl as pres .. 

'''' ~. (""çoes c.anOrLH.."..é:S .. 

A '-, illl , nem as par.tll<tntes incorreram na~ penalidades fulmi1:arl", no cã-
1'1on 2.192 r:ollt.ra Qs <ll-w p . .:rp t::u-anl o ddi to da. símonia em fJuai sque'll ofkio~, bt'_ 
lJ~efícic:::. t~ digni d.ad~s (T1c~l á.~tir.asJ nem a eleição <Ia Provincial e a.s d'eségnaç()es 
por ch. ';eitas de.ve. rn-se dizer inválidas. 

Isto, pcló' d,Ü'ci to comum . Se o (li-reito part·::Cula,' con !;ltk.orar como sinll)_ 
lIiácos ê.stes pactos, COJ11fJ tais de 'ler:] ser trat"dos (3) _ 

-------
(?) Gfr. \·VER~Z f . X .. S. I .. Ius cCtnnnicum ad Ccdir:is nonuam eactum. 10m. lV j Dei 

1'1':1.m1, RomQ'e 1934, n . 6, p. 5 . 
(3~ Clr. GOYE:-JeCnC. C. M. F .. Quae~uo'(j,e s. ct::n?~I~cne do- Nl'é rcUr;rioSICINm, · ... 01. U, 

'~eupoli mó!!,,) 1955. p. 240. 



COMUNICAÇÕES 

T€rccira As>embléia A11,uaJ dos Supcn:ores M cUores 

Convocada pela Diretoria, da Conferência dos Religiosos, realizar _se_á, de 
20 a 2S de jitlho, a Tercpira Assem))léia Anual dos Superiores Mniorcs Reli_ 
giosl)s do 13rasil. sob a Prcsidênda de hOllra do Eroo, Sr. Canl . Dom Jaitn'j? 
ele Rarros Cúmara e do Exmo. Sr. Núncio Apostólico Dom Annando Lnn,_ 
bardi. e a Presidênc~a Hetiva do Exmo. Dom Martim i'v1ichler O. S. B., Prf._ 
sidente da C .R.E, 

'Assunlos a serem tratados: ' 
a) Or(Jatliza.,çlw j-ltyitlu,G. da C.R,E. 
b) Govêrno dns Ca.'as de FOr11<ação, 

• c) Novas Fllndaçôes, 
d) Obscruância ReliV'iosa, • 
e) .!.1.d"lVinistração da Cúrilt prOVi?l.cial, 
f) Relações das ProvÍI.cias com as Autoridades Eclesiásticas c Cj:vÍ$. 

A A~sembléja ói'"jele-se em duas secções, de Pad~es e Madres. tendo uma 
sessão conjunta 110 Co~égio de Si011 ao.~ 22 <1" julllLl . Sendo esta a terceira veZ 
que se reltne dep<,is de Ccngv~.sso elos ReligÍ(>$os de 1956 em São Paulo, have_ 
rá eleição da Diretoria, pois a atual t~nnilla os três "nos de seu mandado. 

TIJ S;'ma'na de Estudos r,·da.qógicos - São Jo ão del Rei 
Programada. pela Facttluade Dom Bosco de Filosofia. Ciências e Ldra~. 

será realizada nos dias 26 cle julho a 2 do agõsto, com conferencias pela manhã 
e à tarde, c scssão à nOite no Círculo !\>1ilitar. Assuntos a serem tratados: A 
orientação edncacional. Princípios básiws de t'tlucaçáo, Qualidades c defeitos 
dos pais, Qualidades e l"equi~itos do urientador educacional. Qualidadc'S e de
feitos dos filhus, P6lJdpk. básico, c1'l orientação educacional, Educar e oriel1_ 
f.ar pela recreação, O orientador educaciollal e suas rdaçôc~. com a Diretoria e 
o,s Professôres em um coU:gio, Oricnlaçií,l) c escôlha de uma voca.;ão, Orienta
ção educacional e or:el1!ação 5cxual, Stlh~ídios didáticos modcl'l1os, O sistema 
educativo de Dom Rosco . .Entre os confe"enci,tas notam_se os nomes do Dr. 
Mário .Casassanta. Da. :\Ilaria Junqueira Schrnidt, Da. Maria Luiza de .l\lmei
da Cunha, Pe. Carlos Leôncio, etc. A SCIll"lla, Cjue visa principalmente o pro- · 
fessorado local, é extensiva a tôdas as Religiosas . 

UI Asse-mbl.J.ia Geral ({li AEC do Brasil - Rio de Janeiro 
Foi convo<:ada pelo Conselho Nacional, para os dias de 20 a ' 2S do mês 

de julho, com sessões conjuntas da AEC e ABESC para o estudo pro.fundo c 
completo do grande problrJllll atlull: "Diretl"izes li B\lseS da Educação ", Cjl1C' 

será seguido de longos dcha1:t.s . Temas anunciados : Educação e liberdade se
~'U'ildo 1'io Xll, A educação física cimlO prática edm:ati,;a .~ a orientação poo_ 
ti fícia, Estruturação c organÍl>:ação ,lid;Ítica da educação. D~ce11tralbt(;ão , do 
Ensino, Solução democrática do problcrrm t'~onômico da Educa<;1lo, Condições 
de üma lei de autlllltica autooom.ia univcrsit"ria, Dispasiçóe, gerais ' e transitórias. 
da ' lei de' Dir.etrizes c bases. Haverá e~;ção da K ova Diretoria da A. E, C . , 
conforlll,~ os estatutos. 

" ' 



UMA SUGESTÃO A RESPEITO DA DEMISSÃO D~ St;;.MINARISTAS 

P"blicamo,- a fr?guint3 sugestão que nos á enviada pelo' Revmo _ Pe. 
Fra.,u;Ísco MoreM Aietti, FSCJ. Vigário em Conceição da narra, Diocese de 
São 1.1al",{S-ES,. que se d;'';{/e aos Reitor.cs de Semi1!ários, 1'e'P,.e.oenlando o peno 
sam!·c,,!i> comum dos Vigários do interior: . 

Na., paróquias na.; quais andei aqui 110 Brasil, cllcmlÍrci sempre, graças 
a D:eus, alguol3 scminaristas c, aliõls. tivE' o pra7.er cle ,,,sistir a duas Primeiras 
Mi~sas de dois religio~os filhos da t~rra, Mas o pwblcm.a não é D bom semi· 
narista; êste vai para frente c não dá dor de cabt:ça. O problema sâo os semi. 
naristas que 1180 têm vocação e são dl:mitidos. Ora, ret\Qnltcço que o Diretor 
do sel1;illário tem o direito dt enviar de volta êstes seminaristas sem ser obri. 
gado :t dize," os moti '/US, mas íJ.cho Cjue, pelo menos, teria a obrigação de avi. 
sar o Vigi,rio, para iicar ciente da deci~âo (o,m(Ja. • 

Passo aos dados de fato, 
Um seminarista foi enviado de volta para casa sem nenhum aviso pré

vio: chgc)l1 roa hora cm que a mãe dHe estava dando à luz uma criança, 
Quase Cjue a mâe morrcu pelo c110qlle. O pai, aborrecidís3Í.tllo, veio ter com 
O vigário, Mas êste nada sabia e os dois ficaram pensando qUI! o seminarista 
tinha fugido. De fato, tinha sido expulso do seminário . 

Outro caso : seminarista de filosoiia é enviado para casa. Chega à noi
~, )')f causa de lIm atrazo de fJ"~lll; a mãe, doente da'luela gripe <lsiática qm! 
atacou tel'rívelmente os pobres que não tinham dinheiro para comprar remé
dios, teve uma crise terrível, como hem se pode imaginar. 

Mais ilntcressante foi o caso de outro seminarista que voltou lio semi. 
nário da (";,pital .e ficou andando de batina, pois dizia ter voltado tcmporària
mente por motivos de saúdc. Quando .encontrou um emprego, longe da terra 
natal, disse que voltav<l para ú seminário e pelo contt'ário foi ,t ('lllpr~gar. 

Ora, não poUe $e,. as~;im t :N 6s pODres vigários só h'al.,lhando para a 
O, V. S., arranjando vocações, e depois, quando Wll seminarh(a nao serve, nem 
nos comunicam que (,Je vai voltar" 

Aliás, quanto~ são os seminários «tte entram L'I11 cOlnunicação COm os 
V.igários ))llra ,abeto como llC compnrtam os S(eminari~lliS ,lurante as férias? E' 
verdade que o Brasil é grande, c que pode haver paróquias l1a~ quais talvez 
o Vigário llem vê 05 s,minarb111s que moram por lá, longe ~antas c ta/1.tas lé
guas; mas há vigários que podem amparar Q!> seminaristas durante as férias, 
ocupáJos, assistí-Ios, cncaminhá-Ios um pouco p;lra a vida pastoral, conforme 
a idade oe a ICapacidade de cada seminarista. 

A meu ver, o que falta é uma certa t"úlabaração. O DD, Reitor, enca
minhe o Scminarista para nlis logo que é enviadu para as férias. Dig-a-Ihe que 
durante as férias de,1~ obedecer 2.0 seu vigário; que o seminarista miba que 
nao poderá irequi:ntllr cinema ,em a licença de se.u vigário. que niío se pode 
ausentar da paróquia sem avisar.nos; 'luC êJ~ nos diga rr(.l.i8 ou 111l<!nos qual o 
cotado do se.minarista, se c;;tá atravessando uma crise, se, pe1:o contcário, está 
demol1~trando bo~ vontade . .. ~JUt nãn ve\~1ha para nós só urna conta, nma ÇOIl_ 

ta. !tia, l1ua; .sem, uma palavra que nos leve a uma colaboração mais íntima. 



CoMtrNIC,'lç6ES ~~ I 

C,,,,so de Catequese para dirigfn.tes ~ responsáveis --'- Rio 
O Centro de Documentação Cal~.quética iniciará no mês de julll<), de 13 

a 29, um Curso para Dirigentes D.iocesano. da Catequese, ql:C terá a duração 
~ 3 anos, sendo entlietanto dividido 'em três períodos. O pri111~iro periodo do 
curso será no mês e data já mencionados, e os dois ' restal1t(,~ em janeiro e ju-. 
lho do próximo ano de 1960, O Curso constai'ú do estudo de; Doutn'na (An_ ' 
tigo e :Xovu Tes\'<Imento, O' JI,T·jstério da Igr"ja e Liturgia, ~istória da Ig"cja 
l' vida cristií.) e C"tt'lu{tica (Psic.ologia, Pedagogia e Sociologia aplicadas), 

Entre os p1'O kssô res escolhi,J", paca o programa dêstc primeiro período 
notamos os nomes de Dmn EstévITo llettenml1rt, 110ns. Ah'aro Negromontc, 
Dom He1dcr Câmara, Pc . Charbel, e outro;;. . 

Ma!orc~ informações cOm a5 Rdigiofi.1.S lfnmlin:1.S, Rua Farani, 75-DF . 

/(e,tiro l,ara Hdigiosas • 

o próximo retiro para Hellgiosa.~, organizaLo pda Ca~a Arquidioct~~.l1a 
de Rctit'03 Femininos Nossa Senhora dn CC11<Í.r:ulo, Ru.a Pereira da Silva, 1:15, 
LanUljeiras - .Rio de Janeiro - rcalizar-st-<Í do ,l'a 5 a 14 d" mês de julho. 
A aherttll~a. será no rua 5 à tarde, t o enCei'rHl1"1~ent() 110 dia 14, Ç-OU~ a Santa 
Missa. O l"'qrador será tun sacerdote jesuíla. Diária por pes<>o,,; Cr$ 150,00 
- interna; Cr$ ! 00,00 - sem'_interna, 

nia N ~c-i01,al da· O . P. S. J. 

O Se.:rel'al'Íallo Nac:ional da Obra Pontifícia da Santa Idànc..'a Ct>11lun;ca 
que 110 últin1.O d01T)jngo de ~ô5tO será celebrado, pela pfül'ieira. vez no BrasiL 
o Dia Nacional da O'bra da Santa Infância, uma das três Ouras Missiullárias 
da Igrej~ universal. 

fi. O .P .S.l. do é um", novidade. Fundada em 18"3.. espalhou-se p1'o. 
vid0uó"bncl-tc em poucos ano;- pelo munco. Tamb~1n no Ilrasil conhçeclI log'} 
unIa época. dI! grande progresso. 

Dep,,;, de 1930 desapareceu C(t,Lasc totalmente aqui. Mas graças a Deus 
e .à in5ist;.ncia de S,S. Pio XTI de imortal 11le111Óna, "olto,-, ofici21mcntc ao 
nra~il e111 19õ5, cem a nomeação de um flOVO diretor nacional da Oura, J)~sde 
então a O, r. S.:r. ,,,t>í. voltawJlI em. todo o Bras!l'. Muito, Bispos já instaI", 
ranl UI11 s1:crcttLrÍado é.iOc.esãno j muims paróquias e eSCI.,11as organi'zaraJu li 

O.1'.S.1. 
O Secretaria,1" :'o.I,)(:;ona1, 'l1ntregue aos Padres do Espírito Santo, tem sua 

sede própria, rle,cl" J958, na Rua Almirante Alexandrino, 745 (Santa T ereza) 
,,- Dif.'trilo Federal, para onde 1'I.lC.bn. se.r ~'1lviadas contrib{1içõ~s, pedidos de 
material e jl1formaçõc~. 

Sec"etar~ldo Naciol1a1 da Fé R in 

Comunica-nos () Rc"mo. Pc . Ant.ônio Iasi S . J ., Secretário Diretor, o 
nonre das comur.idadcs religiosas (lue ouviram o !le.d:do lançado pelo Secretaria_ 
do, dando sua adc~ão à Cruzada de Orações e Sacl-j iíc.ios. SClluellte durante. n 
mês de ahril as missas anuais a serem celehradas J1elas ;nl'ençõe, do SNF "tii1' 
giram o número de 32. Eis a relr.ção das corn.unidade~ qt1(~ ofer~eram tllHa 
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missa anual: Casa <lns Pobres dIe S. Vicente de Paulo - Friburgo RI. Colégio 
Loyola - Belo HDrizonte MG, Colégio Sto. Alberto - Ijuí RS, Edllcanuúri" 
São J o,é - 5t'l . Rita de Pa",Sa Quatro MG, EXtemato Sta. Tere&Íl1ha - 5. 
Paulo, Faculdade de Filosofia Sale.iaJla - Lore~a SP, lIo'pita1 . Mandaqui -
S. Paulo, Hospital Pronto Socôrro Franciscanas Recoletinas . Bdo Horizon. 
te MG, Igreja da Boa Viagem ,.- Belo Horizonte MG, Instituto Mário de An
drade Ramos - DF, Instituto Mons. Dutra - Petrópolis RJ, Mosteiro São 
Bento e Mosteiro Cristo Rei de São Paulo, Mosteiro da 1'oreiúncula - DF. 
Paróquia N. S. Auxiliadora - Belo Hilrizonte MG, Paróquia Santo Antônio 
dos PP.· EstigmaHnos - Marilia SI', Santuár·:o São Geraldo - Curvclo, Ser. 
vas do Senhor - Bot\lçalú, Seminário Sacramcatino - Monte Santo, Seminá
rio Scráfiw - Santos Dumont. 

Outras comtmidadcs ofereceram a reza do terço. do Ofício Ou tõdas as . . 
bo"., nhras de um dia. Não poucas enviaram relações de "padrinho~" desejo
sos de "a'filhados" pelos quais rezarão c oi~reccrão "l.cr,Hício;;·. 

O Secretariado )lacional da Fé tem recebido ba"tante material herético 
que, procedendo de diversos pontos do país, é já uma ótima refcr~da para se 
conhecer como e onde agtm ,[eterminadas scit;ls, Continua e!'penlnçoso de po
der lfei- a cdehr~.ção d" uma missa diária peJas inlenções do SNF. Entre estas 
il;tençÕe" está em primeiro lugar a união de todos na ún;ca Igreja de Cristo, 
,,"zalndo com isto remotamente pelo êxito do Concilio Ecumênico. 

VII COrlg,'cssc> E"rQ1'istico Naciollal - Cu,..itiba 

Na reunião da Conferencia Nacional dos Bispos, rcabada em Belém do 
Pará, qUllndo do úHimo Congresso, ficou escolhida a cidade de Curitiba para 
sede do VII Congresso Eucanstioo Nacional, tendo agora sido escolhida a data 
da realização; de 5 a 8 de maio de 1960. 

O Secretariado Geral jiÍ tomou as primeiras providências para a compo. 
sição do Hino o·fieia.1, num concurso que se cnttrrou a 20 de junho p, p. O 
Emo. Sr. Cardeal Dom Augusto da Silva, Presidente da Comi%ão Episcupal 
dos Co~gressos Eucarísticos Nacionais, já enviou mensagem aos Exmos. Srs·. 
Bispos, apontando a Eucaristia como luz e vida do mundo; ~'Aocedite ad eum 
t)t illuminamini, quia, lux.,. quia panis ... quia vita est". 

Tôd~s as informações poderão scr pedi,las ao Se.cretariado Geral, Av. 
Ja,me Reis, 415 - Curitiba, PRo 

CORRESPOND1tNCJA DAS SECÇõES ESTADUAIS 

B elo li (I'J'i.~onte - C"rso d? h1tradução à Teologia. fundamental 

Realizou_.e do dia 8 a 15 de janc;ro o "Curso de Introdução . à TeologW. 
e T eololli4 P,,,,da"'rh!tal, no Colégio Intaclllada Coru;eição, 011de está estabele
cido o Seoictariado' da Secção Estadual. 

1\S aulas foram dadas pelo !{CVIUO. 1'e. Nlarcelo de Carv·alho A.zevcdo 
·S}, proÍ'essor de vasta cultura, <:íllll 1t1~,jstério no Pio Brasileiro de Roma, 
doutorado de filosofia na Gregoriana c CUrso de Teologia em Frankfurt, 

Iniciavam,.sc Os rt.ll1as às 9 horas, tcrnlinando à.s II tI SI cc»n 15 minutos 



CORRESPONDtN'C1!', .DAS SEcçõES ESTADUAIS 

de intervalo entre as aulas, El"lU11 vinte as curslstas religiosas, entre .elas uma 
superiora e uma mestra de noviças, Todas admiraram a exatidão do Pc, Car
valho A7.evcdo na e~ecução do programa no breve prazo de oito dias. A. aulas 
foram densa, pela bt'cvidade do tcmpu, porém provlerlúsíssima.o, . 

Por insistrlltes pedidos das religiosas cursistas e das Supepioras foi oon
cedida pelo rcspect i vO superior a volta do Revmo, P,".h", para prosseguimento 
du cl1r~n de primeirn H I]tlaf:nn~ de julho. 
B , H orizonte - Curso de Aperfeiçoamento par" Professôres de M.etodologia 

Confur'1te o dqJOim<l!lto 'da ma:oria das Religiosas que o seguiram, o 
Curw de aflerfej~c"m""to para Professôres de Met(Jdologia, das Esdoas Nor. 
mais de 1v.fiuas Gerais, patnx:inauu pel;l P. A . B. A. E . ) em culabunu;;fto com 
S, Excia, O Sr. Ai>gar Renault, Secretário dc Edw~a<;ão, foi bastan te dkien_ 
te e correspondctl à t'"xpectativa dos alunos-mestres. 

O atnbicll!ie s~mpre c.ordial, a rtRnlaridade das aulas e da i n.-quência, ." 
ri'l,\eza de malerial tlidáH<:o posto à disl'o.ição da 1ltrma " a adeflua<;ão de seu 
lf1aneju, tudo contrihuill palJa que as lições fô~st:ln l'rllvdtos;L'l, intere~sattt.e~ {>". 

ani matlas . 
QI1~nt" às técnic35 ~JllpJ'egadas, é provável que consÚuem novidade para 

muitos dos <llle frequl"'Iltaranl o çurso; ~e, realJ1l.~Ilt.t':. não se u1'ilizrun em num.e
ro.'os estabelecimentos religiosos, esta falha se atribui a fatores como: tempo, 
condições f'.nanoeira", quc não p''''mitel11 a aquisição de makrial selecionado e, 

. r.inda, >. falt" •. te pessoal di'1lonível para {lrestar assistêricia ao professor, no que 
se refere à lJuIH..:ret.i;l.ação do ensí no . 

L-.. dtferi'l1<:h constante dos responsáveis pelo Curso para co'm as· Reli
gíosas mani (estou_se' sob dois aspectOll: .qu~ na organização da. excursões de 
caráter instrutivo (a Ouro Preto e a alguns sítios pitoncscos da Capitul), qu~ 
na oferta de abundan'te material didático, e sobretudo na concessão de. 'uma bol_ 
sa com diária ~ Cr$ 200,00 (dep"nden~e de 'Convocação e ircquência); a ela 
também faz jus o amável convitc para um "cocktail" ,na te:idência de !vIr. 
Philips, Diretor do Curso, convite que as ReligiO-.<as agradeceram por cartão 
redigido em inglês. . 

Segull,lo poc1'emos apurar pelo arquivo pbSto à llOSsa disposição pela co
ordenadora do Curso, atenderam à convocação 9 Congreg-.l.çiíes: Clat-issas Fran. 
ciscanas (3), Irmãs da Divina Providência (3) , Beneditinas da Providência 
(2), Santos Anjos (3), Man:elinas (2), Oblatas do Espírito Sartto (L), Sa
cramentinas ( 1.), Vicentinas (1), Innãs de Santa Catarina (1); 17 religiosa." 
Havia, entretanto, outras Religiosas ouVÍjntes, que seguiram t) curso Of)lU edi. 
ficante regllhricbd~. 

No dia do encerramen'lp, a 24 die janeiro, o Re.vmo. Be. Parreira pre~ 
tou às Religiosas a homena~m de sua prd,ença sempre apr.e";.ada, assis(indu à 
distribuição du.s C,",rtificadus, 
Rei" H o~i:mntli - Curso intensioo rie Dietética 

A Secção Estadual, lcndo em vista a neees~idade e importância de cui
(lar do hcm cstar ma1lcrial dos religiosos e dc)S que ostão sob sua guarda, pro
moveu u111 cur~o intcllsivo ele auxiliares de Dietética, inó<:iativa do Departamento 
de ' Sl!rviço So~ial; sua duração io! de 2 a 28 de' fevereiro, com nulas diárias 
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de 14 à. 1(, hora,. 
Ajle5"r do acúmulo de tn,halho e escass"", de. religiosos eUl nlD<;sas comu. 

nid3l.des, o curso contou com a 'frcquência de villt t! e três Tel ib"; o~as, de cinco 
congregaçõe.3 d:if\!rentes, l-'ertel1ccntes a ",inte c duas c:asa~, cHstribuidas da se· 
guintc maneira: Colcgios, orfanato-s, hOflpitais, sendo em ma~or número as de 
hospitais do interior do E slado . 

Foi lninistrado pela nutricionista Prol. Maria d e Lourdes Me:lo, cuja. 
competência é de todos conhecida. As rclil:Íosas for,am unân.;l1Jcs "In dizer que 
em boa h ora a Confcrência se lembr ou de melhorar os conhecim entos da, re
ligiosas encarregadas da ~lil1lentação, conhecimento, ""ses cu ja necessidade se 
fazia sentir. 

A (l.5siduidadc e Íllterêssc pd •• s aulas não só tcór,icas, mas .obrctudo pc
las l'ráll:iCo'\s, foi rt'altnelllte uma prova da ~etéssidade de ta is conhecimentos C 
d.~ eonscqucnte aplicação na vida prática. 

Como o curso f O'j intensivo em seu tempo, p01-é.n1: c.."Ctew;o na aqui~i ção 
dos novos conhecimentos rnini!; lra.dos C01n clo.rezu e se.g-urança peb. profcS5ôra. 
era .im~to (iue cada reljj{!osa recebesse un1 certi fif;'lOO, não ~Ó 00100 [).'êln10 de 
~et1S C3forços. tmn béln como g'arantia de !;uas ~r:tid6.c:s . E assun, para. a enl rega 
do. cerli fimdos reaH7.0u-se a geguin1c solr:\lJiuaue: às 17 horas, na Capeb do 
Cnl<:gio Jrnac.ulada Contt.~ç.ã·u, foi cdeb.rada. nlissa em ação. de graças pelu Rcv
mo . P c. J oaqu im Parre.ira, DD. P n;,;i(kntc da S~cção Estadual : às 18 horas. 
no salão de fe,tls do ,,,,ferido cnlég'jo. hou ve inído da (""tl'ega d os certificados, 
sob a prcsi<1ê'l1(;;a de S. Excia. Rev!Il". D. ) oiio R esende Costil., DD. Amebispo 
Coadjutor . Foi aberta a scs~o peJo Rcvll to. Pe. Parreira quf': em hrevi...:s pala
vras en:\! te{';c:u o v,:Jor do rur~o re:aHz::'JdQ. cs(eJH1C'nd() é:g"fê.uJedmentu3 ao Pro.f. 
AU"lrag"ésirno RibC\; ro de M endonça, DD . Sccr<:tário de. S",íd" " Assislênd,i, 
.ProL l\hrio M endes Campos, DD . Dii\et<>r do D. n. 1': . S ., Dl' . MuriJo Sales, 

. Olefe de E. S . da Secrctaria, Dr. Raimundo Sicb,a de llrito, TIl.'pdor Regio_ 
nal do D . N . E . R. U ., "O Departamento de Serviçu Social ua CR1Uvlinas, ,:tu
trieionista Da. Maria de Lourc1e, Mello, professôr:. do curso, a to,!c>s 'I"" dL 
reta 011 lndirC'tamer.t·c col1correram Dara n reali7.~.ç;;-. () 'C (~xi.to do Curso . A se_ 

> . 

g-uir: di ,curso (k uma r clig;osa da CO'll:rcgaçáo das Irmã., Auxilia res de N . 
. Sra. da P iedade . reprc.siontalltc da turma; a!p.utlJas palavra.., · j)l'Oicridas pela 
Prof. Da . Maria ce Lou!'(!es Mello, r ef cr<:.llteõ ao currículo do curso e da im~ 
portância dê>ses cursos clcn'lelltarcs de dietética para peSSOa5 qlle lidam com 
alimentação col etiya, scjam para pessoas sadias ou doentes , sobretudo para llS 
re.sponsáveis tida alimentação distribuida em internatos escolares, creches e ou
tros internatos in.fa,"tis. 

Fn~·t'.'lTnlJ · a 501ellidade o EXlllo . SI' . An:ehi5pn, qUt: teve palavras de: 
louvor i1 CRI.tMillas ~ ;l dil.ig\i:.Jltc do curso, est.endendo estas hOllH':nagcl1 s à.~ 
rcligio5.'"l.s ·que tão abnegadamente ven1 procurando adquirir nOvC·5 conhCc1mcnt~ 
em vários campos de utilidade pública, como n qUf: acahav~JU ele concluir . CO!,1 
sua bên~ão e votos para que as Irmã:s> diplomadas continuassem <Cu traba lho, 
procurando aper feiçoar-se cada vez mais, para inelh~r desempenharem SUa, fun_ 
çel !!.s dentro das comunidades tm que trabalh" m, S. Excia. deu por encerrada 
a sessão. 

. Depois foram o ferecidas preparações culinúrias feitas com soja e far i" 
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11ha :M . P. F., produto da Fttndação Minr.ir·u de ALinrellto pará Milhõef;, além 
rle. outr('J~ sttplerncntos 11l;.tritivos que podfnl ser obtidns na própria indústria 

• -caseua .. _ 

PÓrlo Alegre - AtivMadc$ da Secção Estadu.al 
1\pra7._t.ne levar ê:tO Sl"::<.t cÚIlhec.itnculo qne, à. ,ext"(,_'5são do Departarnctlto 

de Fn f C'rmagcm~ 5t1Spe:nso tem'poràdafrJ.e.nte, {úelos os detnai~ estão fum::lonando, 
tanto P.Ui Pôrto- Alegre conlO nos Núdeos do int~ritJr do F..Gtc"l.do. 

Eln Pôrto Alegre foram criados os seguinh:s ckpartall1(~ntos: a) Depa,.
tam ettf.(j d(' lnfoJ'111,aCÕes, qtH: foi confiado à direção do I{evrl1o. Pt'. Odilon 
]"ege .. S.j. c da ltevc\a . Madre Inês, ela Congregação de São Jose': <,cde do 
Departamento é o Colégio Scvigné); b) lJel'wlanvento de Educação e Ensino, 
cón; ~ede 'na PUC e soh a direçao do Hevmo. Irmão Fau5tino, lvIari';ta, sendo 
'auxiliares o Revrn' " Pe . l'\UlOCS S.J. e/) Hcvmo. 1-'c. Vc.nturini, i'alotino. ' 

Tão logo fôr po·ssível, 5crUO ct"iados· dOls .Núck-'OSo na. .Uioct.sc ue. Uto.uguaiar:. 
na, sendo um na sede da dioc(·se, o outro !!la c"dadc de Santo Angelo, futura 
s~de de hispado. 

. As r Elln.iõE"S r!1ensais têrll sido. até ao pres~nt(>. . realizadas C0111 regulari_ 
dade e com bastante frequência. Quanto às ' contrihuições iixadas, a Secção .Es
mdual tem encontrado hastante difituldaclp, ' em vista de várias casas rcHgiosa.<, 
po.r terem contI-ibuido urna VC7. J se julgarenl is:cntas de ulteriores oontribuições:. 
Razão pela q11al está sendo elaborado W1~ plano de arrecadação através dos Su.. 
periÚII~e~ t' lias Superioms Provinciais. 

A c:arup'<'lf1ha COJn o obJetivo de or ientar a opiniã.o públka puta a libcr_ 
(lad~ dc. ensino j oi eslr:ndid<i a todo o Esta.do. A adt"~')ã.o dos pais dos r.,lanos 
te:tll ~ j.cin p'rá.tica~l ~etlJtt.' to t,al . 

Balwú - Atí"l!idades Catequéticas 
te 11l1darTIos, no co~r(;nte · ano, um cursn regula.' de preparnç.áo de cate_ 

fJui!$tas para. a.3 escolas ~~l1ndárias. 
O en~~:lO religioso nos grupo:; escoiarcs jA v'ctn sendo aten.dido pela~ aIu:' 

nas de J1 0SS~. E scola Nonnal, Ol1de, ao lado da formação profissional, th~-< é 
dado preparo pura o exercício da cateqllcSC. RC'J~hcm no fim do curso, com o 
diploma d e proressóra , também o diploma de catelJu ísta. 

A FacuMad" já vinha ' há dois ar.O'S cuidando do cnsiino religioso no Ins. 
tituto d,z Edncaçao "Ernesto Monte", recqltando alguns "voluntários" q!le se 
dispunham para. O !raba~h9 nleÜ~a.l1re orientaçao particular. 

N t'ste <Ill1o, temos U111.'1 e,quipe melhor org •. l1izacla: os alunos do 4.° ano 
(11idática ) e~t3.o recebendo, urna yez por setno.na (é pouco, 111aS, para come
çar, dá) orielltt~ção pcdagÔgk.a e didática para o ensino de religião c são esca 
lndos para estáf.!fO, Te.lnos dois tipos ce ~st..1..giádos: Cf) que accitatan1 a regên
cia. de, pelo t1'! t.'1105, ttll1a c1::l.s5:e (Te rdi~ao, durante tedo O f\no letivo; o- os qU~ , 
não ~W: ${, l1titlflo airul:l <:pn.l suCir'ienne preparo, dão ,uulas (le religião, 110 g:násio 
de aplicação e {~() [n assistência do proíes:.;('1', ue didática. espe.cial e do proJes.sôr 
de !'c:ig-ião . ~'l t') t'n ("(lntro senmnal c1i~cuti]no~ Os vário!; método.s e pl"oClessos para 
tornar o trabalho mais ~:~ fkientt: . 

No lnsti Luto <k Edncação (cmos 55 c1aoses com aulas regulares de reli • 
. gião: desde a ) a, série do cu.trsn giIl;!.sial ao cur:so de Aperfeiçoamento>,; .seis 
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dasses no ginásio estadual de Bela Vista. Ainda não cons<!guimos entrar nos . 
outm·s dois e.,t"l.le!edmcntos particulares de ensino; mas um grupo de quarta
nistas já ",tá preparando o canúllho. 

Nlttlca pellS>e1 quc O apostolado catequético pudeS;'e empolgar de tal ma.. 
neira a juvent"dc univ.crsitária. Deus conserve tão boas disposições e as mul_ ' 
tipliquc . De minha parte, camare; agradecimentos ao .Senhor pelo bem que, 
neste rampo, a Faculdade polle realizar". 

, (Irmã Armillda Sbrissin<s, úa Fac. 'de Filosofia) 
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Pe. Dr. A. ,. Ko:. Mt1'ODO DE APRENDIZAGEM DO CANTO GREGOR:A'NO. Tradução 
da: 9.12 ediçUo pelo Revmo. Pa. A. M. Witschq& CssR. 'O!icinCJ5 GráHC09 de São Geraldo, Curve
lo 1959. 

O Proi. Dr. i:cif, 1aureado na Eac:t:>l<:t 
Pontifícia Superior de Mús1ca: Sacro em 
Roma, e diretOr do Instituto de Música 
Eclesiástica numa Catedrol c!<I Holanda. 
p...wlicou um pequeno manual de Canto 
Gregoriano. E' uma joia da fina pedC:Qo~la.. 
autônHca, na teorlO', 9 prática no U:oO, para 
0$ que l seguindo Oi diretrizes de S. · S_ PIo 

. XII de glorio3a memória, dosejám part.ic:1,.., 
por da Sant'l' Lltllrql::r pelo Canto Grego
lkmo, ou cn:co ensinar êats balo e &agra
do oonto a atlul~08 e c:lanças. A d areza. r:a 
ê1:p06i.ção fad1ila O estudo aos pr1ncipl::m1s8, 
o;~recemkJ IOUitOS exttrc,01os tíro-los das 

roeomas melodias usadas no Groduale. Pela 
compB:enle trad:Jç(io' feita ' p~lo Rti'(J!Lo. pe. 
WitGchgo CeaR, p odemos agora aprove11or· : 
nOB da c1ânc1a e dos mu itos anos de expe_ 
riência prática do Or. Kat. As O!Icfnas Grã:
ficas d'3 st:ru Geraldo em Curvelo {Minas} 
SOUbGIUlIl aumentar a utilidcxde desta: tradu
ção por u ma aprimorada clareza na' par
te técnica de ' tipo9rcéla • 

Flecolllendamos êste pequeno e valioso 
livro pata todos 0 8 c6ro3 de 9ducandários " 
de igrejas. tanto para os pro!essôres como 
p:::rra Os a lunos. 

P.. TI""o G. CIo", euR 

Don Tlhamér Tólh. st SÓBRIO. 2. a Edição. POlrópolls, EdlI8ra Va;.es Ltda, 195B. 95 páq .. 

Pequeno opúsculo de 96 páginas, incluin
d.o .. os dois: estudo$ do famoso educador 
h'Í.'lgaro D. Tihomilr Tóth, editc:do em. S~ 
qunda edição pela Vozes, E&crt~o num-:t lia.... 
gUC!90Dl simples 9 sem redeics d~ erudi
ção. é o livrinho endereçado 005 meninos 
&. :a.pa'Zes de nossos tempos. 

O Q\:.1or. embora reeonhocondo que o fu
mar e o beber, em si, não são d~f8t10 mo· 
rol.- entrotar..to · afirma que podem tomar-se 
p.'lrtqoso8 paios de~retJramento9 a que fà· 
cilincnte . levem. Pare:! que tal não flucêda, 
o . apostólico professor uniV9r~itéo:io de Vie-

:la concHa a mccidadG a que não comece <: 
lumar nem a beber. como meio mais apro':' 
;>riaçio para. não v irem t't ser 'Vitimes nem 
do en .... enenamento da n:cotina 6 nom do 
envelhecimento do o.1coolísmo. Oportuno qri~ 
lo de olQma, eol::rebdo quanto ao primeiro 
caso, pois, quanlo ao segundo. ainda nüo 
cheçamos, rr.croo de Deus, à de9radação 
em qt:.e se vêm algulls nu~los estudantis de 
outro3 paíSGB. . . 
Opús~10 que, pejo preço, pelo conteúdo 

tl pela lingua.9am deveria' ser krgamente 
dlvulaado. I. ,. D . .. 

Dom Antônio de Almoidcr lustosa . REsprNGANOO (BlhUofe.'Xl da Cultura Univt:JI's!
tória. (voi. I1Il. Imprensa Unw orsitária do Ceará. Fortc:Wza. 1:)58 . 360 pge;. 

A Univl3rcidada do Coará a ndo·; bem 
uvi:5uU.? (,lO publlcot o tt:souro dl,:t eXE.'mp!o3 
es:::::olhidoB da Bíolia, &1 hagiografia, ora 
histórica oCa lendúr!c:, da hblérla ocle. 
siá.slica G profana 8 da vida diária, e crua 
o venorcndo arcebi3Po de Fortaleza eabe 

oprc~ntcI COII'. pencr .ca roGS~OO, ofarecer;- ' 
do leria matericl i;ustrcni .... o aos preqa-:ioro!)s, 
catequistos ê educc:dore$. Os in:UcEls ana-
1ilk.-01;l em geral ajudam sobremanoira as 
cor.sultc.'s c ::I Q(;colha en tro os 400 ~xerp.

pIos. Frei Al:t.c<Í1io COrbJnla4o O .F .N. ; 
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Claude Trasrp.onlanl . SÃO PAULO E O MIST~RIO DE CRiSTO (Coleção "Mestr~s . &pi~ 
rttuals"}, -Trodução ds Ruy f10réS Lopes. Rio de JODe11'0, L!vrarJ.o Agir Ednô:'a, 1958. 190 páQs .. UB~ . 

Não é 'Jma bioqrafla e antas uma inler-. 
proteção do eaplrilo paulino no mistarlo de 
Cristo, confoma diz o titulo. Para 'aPoiar 
esta: tnterpretação o autor aptOs9n1a, de 
quandc €Im. quando. dad~ biográficos, 
apoiado nas duas únicas fontes Ce que 
diapcDos, em r&lação a São Paulo: os 
Atoo d09 Apó&lolo8 e as Cartas. por êle 
eacrUoe. I i-1 

Logo da início vali). a observação ' que 
São Paulo, pelo Jocal de nascimento e pela 
educaçXio que tevo, não . era um G9pírilo 
[echado 9, pelo cor.trário, aberto 9 uru'ler&Ql. 
lista. Por certo. à sue: vocação de apÓstolo 
dos q9nt:09. a: Providência. lhe reservava 
esta {acilidado missionária. Justlflr.o.va dêste 
rnodo Sdo Paulo as suas proHaaõos de fá: 
"Deus tudo em iodos" (l Cor 15,28); "O Crl~ 
10 tudo em nós'" (Col 3,11). 

Depois de 1er a<:ei't:tno o desíguio e o 
plano da Obr.:l d~ Dall~, Paulo éatabele· 
ceu·se como SêU r.claborador, Para 1sto êlo 
ae. entrega ao mal!! fecundo apostolado, 

. após h(TV$r êle prÓp'tio 1PCl'lSsado var.b:nf 
o:o.os recluso em meditação. Empt~l1da múl. 
Up1as viaqen!! para tornQJ' conhecido o Crie. 

Th"", •• M.rton. O PÃO NO DESERTO. 

E' mais Ut:l~ d~ obras de nnma,s MeJton 
tradu7.1das pota o PonuquêB. Fô-Io a bene-
méri.ta Votes que, al1éB:, anuncta outras do 
mAgmO autCf. OpúsC"".llo qt!e não pa'rece mal 
traduzido. Embora possado por lradueé:o, o 
elJUlo é o do um poeia cholo de 1m.a~'i e 
ce símbolos. 

Pcwm, o qt:e m~ lnterGssa é o con .. 
leúdo do trabalhe, 

~O"mo em outras obra:l 8"".lOa, o autor tmtrr 
do seu "frocn" que é a contemp}o.'Ção. A 
base dcs co!t'l.9ntários, 1n~erpretaçat) e dou· 
ni.:ta deSTa VR2. são os Sal010.s. Começa por 
afinnar, loqo do início, quo OS So!mcs "re· 
sur..lem torlel a t1301cq1q do Antigo 'featamen· 
to", afirmati1/a esta qne t4 plena de con .. 
s'=!C"{üêndas. Fouco delX'is di\! ainda! "J:». 
... .rem 0& Soh-.lOS ser con~i:jerados C:I!nO l:mc: . ~ . . 
das forma~ oe oraçao que ma IS convom (lOS 

homen3 co todos os tempos". 
Um nos pontos em que Merton. I~ul~o In· 

sisfe é c:;.ue 08 Sctlmo~ ccoatituem um ali
menlo de primeíra ordem po.'ta Cf contem?la· 
çêio. mônnanta- se além de co~hocldoa êlea 
lorem vividos através de Of(Clo D.ivino~ 

, 
• , 

lo Josue. l\.gressívo quase. êle se e.gulcc· 
:jigont9 para de{e~det a DUO. lib9rdade de 
pregoeiro d' Aquêle por quem vive e pOt' .. 
quem r.torrerá. . 

Alé Cefae lh9 experimentou a vearoância. 
9 o zêlo. hnpõe-se no concílio de Jeruscx-
1am. Não o o,temorLzom 0& proo5nsclse &~ 
,!uando necessário, ia%. VQI~r sua cldadan.1c1 
romcrna . Prega nas sinaqoqas âiscorren .. 
rio sôbre a lei; zomba da filMofla paqã; 
enCO!ltr~se na AgCTé: ond& f:::lIa de:;: crla~ 

ção. da ressurreição, cia imortalidade •. ele 
nao tem. cru.dnó.do certo. Fala a todos e ém. 

C!u~lquer lugar, seb a insplrcçúo do EspÍrito 
Santo . 

. l\.$ CQ!"ta s que esporàdicamenla- escreve às 
Igrejas. após os prlmeiro8 15 anos da seu 
apnstolado, são o que há de mais profundo 
e .. por vêz.es. difídl, no campo da 1ooloçitt. 

Mas ctlquérn qUA quehq ver e $er..tir isto 
mais da perto, com cal'lt".« e ' I9Sp'rl!o repçn:· 
cado •. lél.a 0.'31 ] 90 p6.Qlnas d.êst~ . jivro. Bgo 

'lalllente ilustrado 9 freqür.mtemente trans~ 
CI"E>vQndo () pr6prlO' expressar pcntlino ou doe 
Atos, própord:onará certamente útil, int~-r 
1"ess:J,'ríte e pTOve ilosa leHur::t. 1. J. D . 

Petrópolis, EdUôf'O" Vezes I.tde., 1958, 176 páqs. , 

porficolarr.:.onlo. Um o-.llro ê Que 08 Sa lmos 
ensino:m.n05 o verdadeiro cCtminho para. 
ch~gcnmos à comprea,,:\ão espiritual d~:J 
::;~r("! .... la~. Escllturas, ::;eJa e.1ra'léi do 9(.)n
tido literal CO:1l0 do "típico". ~ êste :-es
J:leito V OH (1 diversa:! vêzes para ev inencicn 
.1 sua lro~!)rtânr:ia , oxempllIicandQ, OQl!l:> o 
"milagre da eerpcn1a ds bronze" . · (p. 43) e 
-J dilúvio (P. 82), Er-trelanlo c1i.mla o Au" 
tor: ".Zl taTe{~ má:dmcr do e1C(.'Iqatcr 2-, notu· 
ralmente. dAscobrlr o sentido litcTal das Eu
cdturas. Som feso, c: tipotcqic:: 5~rict putct 
ilusão" Ú'>6-o. 51), 

Moa todo' c esfiôrço Intelectuo1 e mer.· 
mo asceta, bcse de tôda a subida a Ix.ms. 
há do convergir . pnr.:! a ll:Jiõ.o daS' almo='t o 
DAUS, 901' me!o de uma enlreqa tolc1 Q" ê!e. 
A lato devem conduzir 08 Salmos. 901':] 
melhor aproveitar seu conteúdn espiritual, 
é de ImPOrtância O'Prend~r C' conleúd:> po'; 
Hco dêle9 I) desdQ qu:e. tcd SAla dtf{dJ, no 
pr6pljo rmginal hebraico, peh menos em. 
culdado!5-::t Iroduçiio. 

A ~xpJicaçüo do grando amor da It;J~Aln 
a09 Salmoc é que êlog e$(oo rç:pleto& de 
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Cti$lo. Merto~ alirma: "Não há mais puro 

lt>u~J'or de Deus do qUe o que se encontra n.os 
'Salmos" (pág. 12B). 

Mete iría~o.s longa demais, se fôssernoe 
salientar todos cs lu~cre~ aaraeleríslieos 
do llvrn, táQ grande no valor 11'\:rínseco quan. 
to· reduzido no 1amanho. Cons1itui certa.. 
menle um :~stêml,lnho do a lte Ctpt'sço 9 m 

qu..:: o Autor tem os Salmos, e ' tal'N:z. um 
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ap~lo às almas crislw parc;t que estudem, 
CtCl~m e aprendam um té:Jdo tão rico dO. ' con· 
teúdo espiritual. 

Nume sinceridade rudG, o Au tcr desClLpa
S8 de qua1=lt.:er engano que posaa haver' 
come~ldo. ccnIssscmdo-SQ qrato pelas obser. 
vaçóes que lhe pudessem ser feitc:s. Antes de. 
tudo "sentire C11", r.cclE!sia ', na verdaooiro 
liberdade da ura · f:1ho d9 Deus. 

I . r. ·D. 

~lJTRAS PUlH,llJA.'f.'oÕl'S ENVIADAS À RED.'ÇliO 

[\'úm~ro espec:aJ comemcratlvo da3 Bôdas de -Praia do Col~~iç, d~ $G'nta Inês , C{l!l F:.lhas 
.de Maria 4\1~ilif.! dorn. - Sflo Paulo. Hl07-19õ7. <lS pgs. tl . 

Sac. U. MaTln.l!i S.D,B. ACCUSE CONTRO LA SCUOLA "CATTOLlCA", Est'allo dai, 
Quader.uc: "PIObl~mi deUa Scuola Caltolica." , n. 4.5. 19584 a c!uro: dolla F" 1. D. A . E .. 

Mntlt'Jt:.e Pê?l'cheron. BUDA E O BUDISMO (ColcQ !5.o "Me~tres. Esplritud:;J '· ) . 'l'radl.lC'o 
d e Ruy F!o:-e,s J .c:me!l. Rio de Janeiro. Llvrari.& .A~I -:: · )·;.J ltôr...... l 05R 192 P€';:. 113. 

LOPES GAMA. - TRECHOS ESCOLH I DOS por Lufs Delgado (Coleçao Nosso~ Clússic(J~'·. 

h ." ai) . Rio de .Jar:eu'o. Livraria Agir )1!dltôrf'.. lU1j8. 128 pS'!i>. 

Faculdad e d& rilosofia:. crêncius e Le11'as do S. C. I . 2.a COLAÇAo DE GRAU (Frei 
.RobE.rto Lopes. Paraninfo - ~u"en1: Alvarenga Jr. Orado::-). Baur·j . : 950. 24 ç6qs. 

Faculdade de FilC?50Ha. Ciê:1daa e Lelras do S. C . T. - ORTENTAÇÃO EDU:::;A~IONAL: O 
ACONSeLHAMENTO PSICOLóGICO :Aula inauguraL por Ir. Rosalva 1.101.".). B<rJrú, 1959. 
16 páqs. d 

CoII3ç'ão ~ A Santa Bíblia" 

rOn , ABDIAS E reNAS. Traduçijo" Introdução A Nolas de Frei Joe.o Josá Pedreira: 
de Castro OFM. ·56 MS . 

ESDRAS E NEEMIAS. Tradução. Introduçt::o e N"llo;; cl t> Côn . Cito Shzypo:r.o'k. 11 6 pt,JS , 

EP'STOLAS A 'IIMaJ'EO E A 'rlTO: Trad~ão, lntr.-:<iução e Notas do Pe. Lincoln 
RamOs. G8 p;l!: . 

OSÉrAS E AMÓS. Tradução, in trodução G Nola's ::la Frei leão J033 P::)dreita do C::tGtro 
OFM . 84 p~s. 

ATOS DOS AFÓSTO:'OS. Tmriuçfio, In:rcduçêlo Q Nolas do Côn. Ot:o Skr:z.ypczak,. 
114. pqs. , 

J:P!S':'OLA~ AOS COLOSSENSES, F'F'~5'OS, FILEMON 
lntro::iuçõ-o e Notas dos Padres P edro 'reuc, Luiz I. Gonzaga 
!o Voqt: 64 pgs . . 

E FH.TPENS.ES. . Tmduçá". 
Sono, Alhe!'lo Bra:.m e Ernea ... 

Livraria Aglr Editôrc. u sa. 
--- ,--- ' .. - --_ ._---- .. _ , • _ _ __ o ' [ 

RAD 10 VATICANO 

l 

I 
Ouça dià:riamcnte 

I FALANDO PARA O BRASIL 

20 hs. , 
• 

I Ondas Curtas, na freqüência de 16,82 ou 25,57 ms 


	capa 1
	385
	386
	387
	388
	389
	390
	391
	392
	393
	394
	395
	396
	397
	398
	399
	400
	401
	402
	403
	404
	405
	406
	407
	408
	411
	412
	413
	414
	415
	416
	417
	418
	419
	420
	421
	422
	423
	424
	425
	426
	427
	429
	430
	431
	432
	433
	435
	436
	437
	439
	440
	441
	442
	443
	444
	445
	446
	447
	448

