
, . .. . Ano V . 1.0 ' de Agôsto de 1959 
~-------'--------~-------------------~. --

• 

CONGREGAVIT NOS IN UNUM CHRISTI AMOR 

Presença dos Católicos na Realidade Escolar do Mundo • • 

Pierrc Harmel, Ministro da Justiça dI> Belgica .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. 4~ 

. 

Cooperação: da Conferência ou da Casa? 

P" . Iritle.H Leopoldino de Suuza SDR. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 454 

Pro\)~emas de Atualização ,la Pastoral 
Pe. Tiago G. Cloill CssR ..... 0 .0 0.0 ••• • ••• 0 ' 0 •••••• •• •••••••• 463 

AbuSllS nno tollit usum . 

Pu. José D1!lS da Costa J.S.S. 0'00.0 •• • • ••••••••••• • •••••••••• 477 

Enll"('ga e aceitação de paróqtlía~ pur Rt1ib",o5n~ 

Frei Frallcisco Xat';er Bocll",v OFM ..........••..•...•........• 487 
• 

Congregação da Doutrina Cristã 

Mons . Alvaro N egromollte • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Integração do menor na famllia e na comlll1klatlc 

Do Ti eparhU1tC1/.to do Senriço Soâttl da CRB • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

COM APROVAÇÃO ECLESiÁSTICA 

499 

509 

_ . .. --;:-~-:-:--:---------------------------
Propriedade d~ Conferência dos Religiosos do Br .... il 

-

Av. Rio Branco. 131 - 9.° andar - Rio de Janeiro Brll3Íl 
Diretor Responoável: p". Irineu Leopoldino de Souza S. D. B. 

• , 

'. 



PRESENÇA DOS CATÓLICOS NA REAL!DADE ESCOLAR 
, ' , 

DO MUNDO , 

Pi,.,,..,. 1IlIrm.e.l 
í1tfínixtr(J de Justit:(l rl(l, 

• , 

" 

• 
, , 

, , 

Recentes inquéritos avaliam Cln mais de vinte milhõe~ os alunos que, etú 
tor!o n mundo. e~tão sendo educados em 160.000 ·",,'o las catól icas. , de tôdas as 
categorias e grm.lB, as quais E·e r"",eficiam de tradiçôcs pedagógicas seculares c de 
'uma val'icdade de métodos devida sob'''tndo ao florescimento dos in.Mutos ,reli-
giosos dedicados ao ensino , " 

Elas constituem a redc mais ampla de escolas parl'icularcs exi,<tcnte no 
i\1\.tnclo: seln .a Hta contribuição, a aÇr~o "educativa rC::iultnria, em; l1UmCrOtlos · p~lÍse.~, 
cÓl1~idfràV!f!llllcute redU!dda., enquanto sua" pj-çsença satisfaz a várias funções: ·so_ 
bretudo etll assegurar 11111 dima com.pleme11t:lr ao da família, enr orientar a. juven_ 
lude, para uma concepção da vida qt·e transcende a simples cullura, em formar 
11m determinodo tipo de hOllllem e de: mulher. sensíveis às realidades tcrrestre., 
luas con~,dentemcnte enca.minhados na vja da eternidade . 

.v IIlorcs sociais das escolas católicas 

Crentes e não c:-cnt.cs devem lembrar_se que se êste ensjno 115.0 fosse minis
trado em es(,::a[u lnundial C não fosse suste.ntada por mna alta concepção ~,,:p·jrituaa, 
viriam mil' as próprias baRcs dos direitos do homeln, contidos. 110 artigo 26 da 
DeclamÇ.o universal; e se niio hOllvcsse p~sso~ desejosas de confrib1.!ir, )10 d~

, .envolvimento cl11t.l1Tal da human idade fundando escolas pnrticulares. os pais n5,O 
poderiam ex<!rcer o (lire;to de c~c()lher O gênero de educação a ser dado aos pr<\-
prlios filhos. , 

'rodos os governantes deveriam estar satisfeitos pélo tlescnvolvimel1to de 
. inic;ativa5 escolares, as quais 1I~ uita5 vézes preCederé:lm as estatais· e dão mot!vp ia 
uma emulação com o ensino púNico q\lC raramente pode 'ser tal, 5e quiser respç!
'.ar as convicçóe3 espicitttais das "árÍ<~> famílias i(,wlóg'icas qttC ordinàriamentc 
constituem 11m povo, Não devemos esquecer que as e.c()I~s católjcas recr,uta\ll os 
alunos em base a determil1&las exigências; resultam" portanto, gemlinente, má,is 
seletivas que as outras e, podem tornar.,.se experimenrais e diÍC'renciar-"c ;w"inlj_ 

" 
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nito 110-8 método. pedagógicos, com grande "ahtugem do ensino em. ·geral. 
Hoje, porém, cstas escolas que se propõem oferecer, nas constantes mu_ 

danças de nossa civilização, uma concepção e&p,i ritualista da vida c que com sua 
própria' presença postulam a liberdacle do ensino e contribuem l'ilra o- JeseTlvolvi_ 
memo pedagógico, devem considm'ar algumas realidpáes do mundo ","od .. n",. 

o e~tudo em função do. bem estar 

A pnnleira é que nossa geração adquiriu a certeza de que li. ciência e a 
especialização profissional tOfll"ram-se fatores indisfjensáveis do desenvolvimen
LO econômiL'o e soci>tl. A idéia de que .0 nível intelectual e cultura.l de um povo 
depen&m <1" difusão dos estudos, é antiga quanto o mundo, m.t\s até há IJOUCOS 

atlOS ela ."xerCEI! uma admoestação r:clativamente fraca para a di fusão da cul_ 
tura "ntre as massas . Impõe-se, ag<>ra, outra idéia: que a prosp~"1"jdaelc ele um 
povo é subordinada ao incl'ssatl)(e progresso da técnica e da espcciaHzação, e 
uma tal id.éia influi extraordinàriamente sôbre a propag'ação dos estudos. li já. 
que se trata ,le uma cordda para o bem estar material, nestes anos nós assis

. tinlOS " maior revolução, de que () mundo teve conhccimel1to, 110 ensino. 
No passado .05 pai. faziam estudar os próprios filho. quando tinbam 

con.si.~guido lima certa rique~a eG>Ilômiea; hoje pensa..se completamente o con
trário: que o progresso econômico dos Países mais ricos depende exclusiva
mente de uma acentuada qtk'Úifi,:ação e da pesquisa científica e tL-enica, assim 
que o motor da econul\1ia é acionado f"'la instrução gei-al extendida a todos e 
pelos Ie!rtudos o mais pos., ível especializados para a. catcgoria cada vez mais 
lIumerosa. dos estudantes mais dotados. Não mais se espera tornar-se ricos para 
lrucial' o., estudos, rrtal; proc,uram..se os estudos para p,odcr; :;je .tornar rl<:OS. 

PrevaJênda dos estudos técnicos e das ciências exatas 

Nestes últimos anos esta idéia suscitou um particular interêss~ para os 
~studos télcnicoo e as assim cbamadas dê,1C;Ías exatas: o 'Ide ""plie" a preo. 
(:upação, e o esfôrço realizado para multiplicar em 'algaIÚsrnos absolut,os, eo\ 
relação ao. número dos diplomados, a disponibilidade <los técnicos· de alta ou 
média quali ficação, 

Para citar somente dois exemplos, nestcs últimos 25 anos O número de 
engenheims <.\os Estados Unidos multiplicou-~e para 3,6 c o da União Soviética 
para 13,3. Se quiséssemos, pois, calcular a percentagem dos ettg'enheiros e dos 
tt'l"';C(>S em relação à população, c.onstataríam05 quc sôbrc Um milhão de ha
bi.tantes é.lcs atingem a 49 na Suiça, de 85 a 95 na Dinamarca, Noruega, Ale_ 
manha Ocidental, Bélgica, Holanda. e Itália, a 107 tia Ida.llda, a cerca de 120 
na Iugoslayia, França e Suécia, a 147 .na Inglaterra, a 286 nOl< ESIli>dos Unidos, 
a 467 na União So"iética. . _ . 

Prevê.se que em todos os Pa\ses o nttmero de ' laVas técn ic.05 l!spf!:Íali
zados cada ano resultará dobrado Ou absolutamente ·Hiplicadn·. :e.ste aumento é 
considreado como uma condiçã() inuisPF"sável do futuro d'esenv()lvimento da 
~nornia, a ponto de l(tte em alguns Países estão sendo preparados os progra-
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mas para desenvolver as profissões 
de estudos printipahnente técnico. 

, . . 
tCC1l1cas e onentar 
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• os Jovens para um Clll"SQ 

o êrro da exclusividade e as atividades de "serviço" 

No entanto foi salient,ulo o êrro ínsito muna orientação exclusivalllcnt~ 
técnica e quase colateral às ativida,ks produtoras. e muitos são os estudiosos 
()l; qU:L'S continuam ~fir1l1al1do que, numa perspectiva tamhém econômica, o 
futuro do. sociedade lIIoderna dependerá elo desenvolvinfento constante das ati
vidades chamatlas "de serviço". Enquanto todos .os Países assistem de fato 
a uma contração progressiva do~ individuos exclusivamente dedicados a ativi-': 
dadcs profissionais de pcodl1ção de bens de Plimeira ne<.j!ssi<,l"de, especnahnerl
te agrícolas (I:) enl m~t1or eSl."1l1a, ao artezallanto e à indústria) J é fácil prever 
o aumenlu das ftcnçõe>. distributivas <.1« vida econômica, das agências de cunl'rô
!e econômico. ·.político e SOCIal, de tôdas as ativ,idadcs, em ,uma, que ~e propõem a 
proteção da viela, as divcrwes. o de~\'!nvolvimento da pessoa hummlu. 

P·sse desenvolvi;nento, enquadrado 110 ensino, sobretudo superior, é parli. 
culanne1t~e in:portante, porque pela simple., enumeração das preditas aH vidadc, 
é fáail arguir qL~ elas exigem, em sua maior parte, estu.dos eS1Kx:íficos " muito 
diferentes: umA assistlcnte social, uma enfermeira, um iUllcionário municipal não 
.ão mais assumidos, hoje, silltlente em base a um diploma; as a tividades co
mr.rr.iais de certa importãnc.1a hoje não Se concebem mais sem acle.Y]tmelosi cur,;os 
de estudo; um doutor em direito he,jc dificilmente cunseguc encontrar um lugar 
na vida adllnn,istr\üiva ou econômica s~ não possuir outro JiploJl1<L. 

Parece, enfim, que haja mais limites ao deserlvo~vin!ento e ao mulHplicar
se das atividades "de serviço"; e que a prosperidade de um povo depende do 
·aun!cntado nÚmero de quantos trabalham no setor C,omU1llente chamado "ter· 
ciiirio", a ttÜ ponto de ",fi:mar que os Países 'jue possll .. m uma mais 'alta per_ 
cl"ntagcm dêstes trabalhadores são aqLlêles que gozam de lUll mais alto teor 
de vida. 

Tais resultantes devem ser meditadas com atenção: a; missão huma11a 
do enSl1!O cristão COl1s;ste em formar um áeterminado tipo de cidadao e (111, 
contribuir para uma civilização equilibrada, que não seja escrava da produção 
e perl .. .ila a lodo .• dese11volver li~.,.emenM os próprios dons de natureza. . 

Portanto os estudos são cOllsiderados, hoje, wn capital l'Cndoso, e até 
os jovens que n50 freqüentam escolas técnicas ou profissionais são a isso lo
vados por um interêsse ecpnôm.i.Ç(}. A idéia última, espalhada no mundo todo, 
é a do bem estar; qual'lucr s~..crilício feito para continuar os estiudos tem hoje 
um valor de enlprego de capital, dêles depende 1) desenvolvime.l1to econômico, 
e qualquer imped,imento opo~to à escola grava sôbre as perspectivas financeiras. 
Os testemunhos rocol"idos neste sentido em tôdas as partes do mundo õão cate. 

, . 
goncos. 

Porém, mais do que o dinheiro e os recursos llaturais, as necessidades 
sociais d~ dez ou ql.li>l7.e anos depois, constituem o fator fundamental do :lIces· 
,ante desenvolvirqclJto ec""(,m.ico C d" um aumentado teor de vida. :astes, a 
nosso ver, são os motivos que explicam a difusão dos estlldos em todo o mundo, 
especialmente nos Países que alcançaram um alto desenvolvimento técnico. As 
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idéia·s· s~o J1l::-!.is i1,lli.1nrtant~.s · elO· que, Os ' fatos. ... , .... 
Talvez não fique longe a época em que,' 40 --: 507e dos jOVCt,S (~ algims 

Pa,íõcs freqnentar50 dois anos de estudos 'superiori!s, 'e ,25 - 30'10 dctuarão 
análob"Os cursos qlladrk'nais 'ciltre os dcz,C\ito c vinte 'C cinco anos: êstes os lUaiS 
importantes momentos da rl:volução ainda cm curso, Nenhtun quarto de século 
da hi,tória da educação conheceu lima. transformação· tão, intensa C pro,fnnda d05 

estudos; na vida individual c sociaL E nun"", talvez, aqtl~Irs a ' quem incumLe 
ri responsabilidade do ensino (go.-ernos 011 comunidades religiosas) tiveram de 
resolver em tão breve espaço' de tempo tão graves problemas, 
, 

A resposta ' dos católicos 
, .. , , 

Qual foi a resposta dos católio.~s a tais prohlcl1las? Antes de tudo aquela 
do conhecimctito ,'.o moviment.o irreversível. a que 6 levado .o ensino, C.om ou sem 
'as escola3 ~atólicéls, o níunero de mcninos e de jovens que continuam O~ es_ 
tudDS depois ' do primário e elo secundário está em cDntínuo aumento, de modo 
-quc as escolas ' mtólicas, se quiserem COnSC'r'7.lo,,- a i,ifl'lrnCUt c' o prestigi<>, # que 
"gozà.Y'(t'l'n 'até {![jora 110 mundo, deve,reJo ·l1ecessària1!-tenle desen.vol·uer~se, lv[as, nu. .. 
'J1i írira ·ou q~,aJ.;'ta,.i'l!u.'n"U>,~t e"1 . 
. ·Em ·segundo lugar, a grande 11·ti.rsão. do ens-ino católico cU'It.%sfe BJ-n 'i-1/.·an"
ter nOs e~Ntáo.\· · un-in · fon.ff,p~aO h-wJ1!lanísI1cu" quI': nãu suhordin-e ludo à pruclm;ão 
c· 'ao,. ·rendimt..'11to.: f t)rmar o hornt'111, cônsciol de St .. 'l!S uevcres C!:i-pil;iruais e .· ttmpo~ 
i:~us, · é ~\inUà mais importan_e ~lÚ[lJa épo:ca Cln (lue o ensil10 w;ilitár.io ameaça a 
':l-ssumir urna 5tlnpr~ rllaior iUl1.loJ;·tâucia llilS prC'Ocllpaç.úes dos goveruat1[es e (.1"01) 
econoinistas: Dêste porit<) ·de vista, a funçao hi.rt ôric~t ·do etl.l'l~~1,O . de inspiTaç50 
,r &l1!Jio,<a é mais do q«e "únca ;ns"Z,slilttí'uel. , ' 

Liberdade e cola bora~ão 

TamlJf.rrr tln P011'1;O de vista da liberdade é necessário preocupar_se com 
'aquilr' qtle poderÍ<llllof, definir de , naeinllalismo ahw-luto do crédito :íntell:!ctuaJ. 
-Qu;{nr.!o os estudos' devem entreter por' lnuitos , anos a juventude, e extender-se 
'à aprcndizageil1 de' tôdas a's téctiicas, as' ,artes e as formas profissionajs ele cu!" 
tum, é pru<lente ' pai'a' os' E.stado~, lc'g'if t rar sôbre a orieI1t.ação ' C a preparação 'à 
vida de "todos" os jovens? ,A inHüência da escola sôbrc a vida está 'se IDrnal1_ 

--elo scnlpre ' ,nai,' ,determin~.ntc, E ;Lqu&lcs que desejam deixar testa marca sôbre 
-"to<los" os jovens, especialmente .os dás classes trabalhador:as, <:(11e na própria 
'família não encontram com facilidade o clima favol'ável para prosseguir nos 
'cstudos, não se , aproveitarão di's~D para insinuar-lhes uma ideQ.logia' cOllformc a 
própria concepçãD do Estado? O ' que acontece, em numerosas plugas do mundo 
de\'e chamar ,nOSsa atenção à rca:!Jidadc de um ta! perigo. ' , ' 

:problemas de meios de pessoal 
, 

Em muitDs Países, por fim, o problema do aumento da ' população 'esco
lar acarreta um outro de igual gt'avidadc: ° dos meios, Com.o c quand.o pode
'Tão surgir' novas escDlas técnkas, 1JO'li()S institutos, novos atenel1s? E onde C)1-
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contrar '.s l ,om~ns e os hmdos? 1\. congre,gações .religiosas · que Se <.Iedicam ao 
.. e n5í llo · p(}(:k:i·~o ter vúcações . ~iílmeriçamerife adequadas ' ao aunlento 'dos escola.
,r es? E' op~ortltllo" eIDpreg~ l~ fJl llila:; tlestas voc.;.içõcs 110 ensino de matérias de in_ . . . . . ... .. . . 
terê::;s~ preva1el1tclll~n.tt..: teluponl l, Ou não será luelhor deixar eSsa taTeJa a um' 
leigo católico bem preparado? Se nao é possível extender por tôda pa,·tte e a 
t ôdas as idades e especializações, as escolas c tmllv.:rs·idacles católlicas, quais se_ 
tores c quais idades deverão ser cOll ~irleradGs luais irnporlantcs e ter a prece
,ciência? E <)3 c~fol' ço!; a serem desptndidos d~~verão 5cr orientados para a es_ 
-cola prim(u'ia, o g-inásio, as técnicas, :t!-l normais ou a tuüvcrsidaoe? Problernns. 
·delicados que v'ãriall1 de País para. Pais·, mas ao lln~snJO tempo são a todos CQ
Jnuns 'e caja solução dependerá de uma visão C0t11Hln na aS5C'JlllJl é ia (]as nações . . ,. ....... , . 
ou en1 importantes aSSOClaçoes InternaClonaLS que tCln por pr.mClplO unla COI1-
·cepção espiritualista, humanística e por C011,...;;:e.guínte favorúvel ao' descnvolvímiCn_ 
tQ . das lihJ"rdades superiores . ;J:-'crguntas que reqllet:em, .illltcS . de 1'",1ennus ter 
ill]'!l resposta, .u~ .estudo .. bem ·p ro(undo, . Daí " necessid~,e d" '.i>reparar "rl~'llla, 
el"s instrumentos de estudo pa.ra um ulterior debate, depois daquele e". <pIe . n ;
çentelTIC'nte ton1a rnJll parte. em. R9ma, os congresso:; .do Burea.t1 ~lll'ern..'lciql1íll do 
fnsÍl\ó Católico (O . I. E . C . ) ; e de colahorar com quantos, nos respect ivos l'aL 

'~<:~, ,ckverao ~ecidi r sôbrc o · impor tantc ' problenl<J,_ . . . .. 
•• · .. . . . ~ . .. . • • 
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COOPERAÇÃO: DA CONFER~NCIA OU DA CASA? 

Pc. [rin~l~ LcopoldinOl d. SOusa SDB 

• 

Uma carta vinda do interior, de uma casa religiosa, nos declarava 
que aquela comunidade tinha muito prazer em cooperar com a Confo
rêlicia dos Religiosos. Por isto mesmo podíamos enviar a máquina de 
escrever. - O preço normal da máquina Remington, modelo SR-A I. 
na data em que recebemos a carta, era de Cr$ 34.650,00. A CRB-Rio for
necia esta máquina por Cr$ 24.000,00. Adquirindo portanto, através da 
eRB, a casa fazia uma economia de Cr$ 10.650,00. Quem estava coope
rando: a Casa com a Conferencia, cu vice· versa'! 

Um Religioso devia viajar, e por necessidade de serviço, pela ur
gência do caso. ia dc avião. Especulando de cá e de lá, de uma compa
nhia para outra, conseguiu um preço bem vantajoso. Vencendo qualquer 
concorrência, o Serviço de Viagens da CRB lhe ofereceu a mesma pas
sagem cOm mais 5%. Sua economia, nesta viagem, era da ordem de vá
rias dezenas de contos. :tle preferiu então viajar pela Conferência, por 
espírito de colaboração. Para cooperar cOm o Serviço da Conferência. -
E nós perguntamos: de quem! a cooperação? do viajante para a> Confe
rência ou da CRB para êle? . . 

Um pároco pI'ocurou, não faz muito tempo, o serviço de fornecimen
to de veículos da CRB. Queria comprar um "jeep", e pagava à vista. 
Queria saber o preço. Cr$ 385.000,00. Ora, respondeu êle, mas por êste 
preço também o revendedor, aqui no Rio, me fornece o "jeep". Não é 
vantagem. Preço a preço, vou comprar no ' fornecedor. Desculpem-me; 
desta vez não posso cooperar com a Conferência. -- Se o "jeep" lhe fôsse 
fornecido mais barato que no revendedor, então êle cooperaria com a 
Conferência. Faria uma boa economia, e estaria colaborando com a or
ganização dos Religiosos. Como o fornecimento era preço a preço, a van. 
tagem estava somente na entrega imediata - no fornecedor êle devia 
esperar mais de um mês - êle iri.a comprar diretamente no revendedor. 
Sua cooperação ficava para outra vez, quando lhe pudessemos dar um 
desconto de 5 ou lO%. 

Um outro queria comprar um "jeep", financiado. em 36 meses. Fê7-
os cálculos. O "jeep" custa Cr$ 3.85.000,00. Isto dividido por 36, dá Cr$ 
10.694,00, por mês, E veio buscar o "jeep". Quando so'Ube que devia as
~inar notas promissórias, e que havia juros a pagar, porque o financia-
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mento era feito pelo Banco, . desistiu da compra. Ora bolas, a CRB-Rio 
devia fornecer· lhe o "jeep", sem . entrada, Sem juros. e para pagar em 
36 meses. Talvez mais tempo ainda. Afinal, sua paróquia faz um gran. 
de apostolado, e a organização ceniral ·dos Religiosos tinha obrigação 
de lhe dar tôdas as facilidades possíveis para comprar o veículo que lhe 
era necessário. :tle cooperaria de boa vontade ' com a Conferência, ad
quirindo aqui o seu "jeep", e não no revendedor. Afinal, é sempre me
lhor entre irmãos, do que com um comerciante, que visa apenas lucro, 

-e não a expansão dos apostolados. Como, porém, havia juros a pagar, e 
· era necessário dar uma entrada, êle desistia da compra na CRB. Dcsta 

vez não podia coopel'ar com a Conferência, Fazendo um pequeno esfôr
ço, sua par·óquia poderia reunir tóda a importância, e comprar o carro 

à .vista. Era esta a solucão· do caso. E então iria tratar com o revendedor ., 
comerciante. 

Uma casa religiosa passou o serviço de procuradoria par!! a Confe 
rência. Seus processos, de ora em diante, seriam feitos todos pela Con~ 
ferência. Tinha muita satisfação em cola)Jorar. Ao· procurador leigo. que 
antigamente trabalhava para a casa, costumava pagar náo menos de 5~., . 
c a conta vinha freqüentemente acrescida de despesas extraordíníirias . 
. Na Conferência, a taxa é de apenas 370 para as verbas que tem a receber, 
e a conta não vai acrescida de n enhwna despesa extra. Era melhor ent&o 
·cooperar com a Conferência, e fazer por ela os processos da casa. E nós 
perguntamo,: de quem é a cooperação: da Casa, ou da Conferência? ' 

De um asilo de meninas recebemos comu.nicação de que não podia 
assinar a Revista da Conferência. A casa é muito pobrezinha, e vive 

da, caridade dos bons. As subvenções são poucas e nãQ cheg.m, o Govêrno 
não paga. A situação está muito difícil. A casa n ão pode portanto ficar 

· com a Revista dos Religiosos. Além disto, são tantas as Revistas que: se 
· mandam às casas para assinar. E' com muito pesar que se dispensa. Mas 

também não há tempo para se ler tanta revista e tanta publicação que 
· chega de todos os lados. Desta vez a casa não pode cooperar com a Con· 

ferência. Quando as finanças melhorarem. sim. - A remessa da Revista· 
da Conferencia é feita da mesma fórma, para as casas que pagam, COlllO 

para as que n ão pagam a assinatura, por ruzoes de düiculdades finan. 
ceiras. A mensagem de união. de articulação, utualização. e organização 

· d os nossos apostolados, é mais imporlunte que os duzentos cruzeiros da· 
assinatura. Alguma outra casa pagará uma assinatura de cooperação, não 
com a Conferência, mas com êste asilo, e a Revista lhe continuará sendo 

enviada, pontualmente, no início de caPa mês. Não observou bem, oh- · 
tretanto, a Superiora. que a Revista traz sempre algumas folhas mimeo
grafadas. Uma porção delas, às vêzes. São tôdas notícias que interessam 
à casa. não só no campo dos apostolados, como ainda na ãc1ministração ·e 
economia. Aquêic asilo. por exemplo, logo depois, teve que cmpl'ar uma 
enceradeira elétrica, para a boa limpeza da casa e para as meninas apren
derem. O fornecedor habitual da casa lhe fêz um grande favor, ' ven
dendo-lhe a máqUina com 10% de desconto, E a enceradeira lhe custou 

Cr$ 11.200,000. Se a ecônoma tivesse lido as fôlhas que . acompanham 



' a Revista, teria encontrado lá uma lista ' de preços, ' informando sôbre 
' um convênio fel to entre a ConIerência' e a ArILO, em favor das' casas ',re. 
' Jigiosas. A mesma enceradeira lhe teri.a custado apenas Cr$ ' 8.624,00. O 
,' que ela deu a mais, ao, comerciante, ' sem necessidade, bastada para pagar 

não uma, mas J 2 assinaturas da Revista . Assina .... a Revista da CRB é 
"cooperação, sem dúvida. Mas de quem? Da Casa para a CRB, ou vice-v"rsa'? 
, ' Se tivesse acontecido apenas um dêstes casos, TI ào' lhe daríamos 

atenção. Sua repetição, porém, nos leva a êste comentário. Não genera
lizamos, absolutamente. E' bom, entretanto, corrigir a tempo desvios de 
opinião pública religiosa a respeito da Conferência. Sero medicinapa

, ratur, cum longas per moras invaluere mala. Qualquer associação, criada 
para atender ao bem comum, tem o dever de ser fiel a êste bem comul1l

, "Curam habe de bono nomine", manda o apostolo São Paulo. E isto vale 
não só para as pessoas físicas, como também para as pessoas jurídicas. 
para os entes morais. Se se difunde uma idéia errada a r espeito da es
,trutura. do funcionamento, dos objetivos da Conferência dos Religiosos, 
estaremos conti:ibuíndo para a nao realização de seu plano de atividades, 
que é a atualização c organização de nossos apostolados. E êste é um ob-

' .jetivo muito importante c muito sério para a Igreja no Brasil. A Conferên-
, eia, se criada por, livre iniciativa dos Superiores Morais, é h oje uma Ol'ga-
, nizaçao com estatutos aprovados pela Sagrada Congregação dos Religiosos. 
A ch<tncela da Santa Sé, sem lhe tirar em nada o caráter de espontanei
d~\de e l1bel'dade, dá-lhe sem dúvida uma nota de seriedade e de ,grande ' 
responsabilidade. 

Estamos num tempo em que as palavras mudam de sentido, com 
muita facilidade. Os russos ialam' de paz, e se deve entender guerra. 
Outros ialam de nacionalismo, e não raro é preciso entender comunismo. 
Todos falam na defesa dos interêsses do povo, e não rarq por povo se 
deve 'entender uma meia dúzia interessada em: tal ou qual negóCio. ' Falcu
se em extender ao clero e aos l'eligiosos os beneí.ícios da previdência 
sO"ia1, e fol preciso entender uma enorme arrecadação para os cófres 
da previdência social sem benefícios correspondentes. Assim também 
a palavra "cooperação", e "colaborô!;ão", quando usada para indicar re
lações entre as casas r.elig\osas associadas e a Conferência , dos Religiosos. 
Há cooperação , ativa e passiva, há genitivo subjetivo e objetivo , em 
gramática. Cooperação das casas, e cooperação da Conferência: é prf'
ciso perguntar em que sentido se faz esta cooperação, e de que maneira. 
em análise gramatical, se classificaria i!ste g!'>nitivo. 

Geralmente, as organizações ou associações ' religio'sas estão ha
bituadas a viver das contribuições de seus membros. Qu.ando , se pensa 
numa associação, para defender ou realizar qualquer programa, se pensa 

, logo ' nos seus sócios (lU membros, nos seus dirigentes, e nos meios fi
nanceiros para manutenção' de suas atividades,lYu pagamento de seu 

. pesSoal. E logo' se diSéiltem' a.s contribuições, as taxas, as jóias de ' ins-
crição, etc. ' , 
" ", A Conferêricia dos R.eligioSos, em, plano nacional" é um,a das poucas 

, . organizações que conheço; 'que colocou como princípio de sua organização 
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financeira, a dispensa de qualquer contribuição. Nos dois primeiros anos, 
quando não estavam em 'funcionamento as secções Estaduais, havia uma 
contribuição anual do cem cI'U7.eiros por casa religiosa. Estavam regis~ 
tradas na ocasião, em nosso Departamento de Estatística. cerca de 4.000 : 
casas. A,. arrecadação, porém, em dOlis anos - 1954 e 1955 - não chegou 
a. trezentos mil cruzeircs, quando deveria alcançilr quatrocentos mil cada 
'1no. Não poucas ca~as fizeram na oca::ião ü jógü da economia. Panl, 
efeito da contribuição simbólica, eram filiais. Para efeito de aslatísti.ca - '. e. .de Anuário, eram casa~ distintas. A arrecadação . desta contribuição ,. 
tornou-se tão difícil. acan'etou. desdé o primeiro ;>no, tanto trabalho. que" 
era mais conveniente, do ponto de ' vista econômie-financeiro, abolir. ' 
Foi mantida apenas como observância de um .princípio. As instituições" 
beneficiadas e favorecidas pela organização central, deviam pagar-lhe. 
uma taxa, mesmo que fôsse meramente simbólica. Desde, porém. qu"e se .. 
Griar~m as Secções Estaduais, o reconhecimento dêsle dever' das casa~ 

estaria realizadq, pa~sando-se as contribuições para as Secções E~~ . 
duais. Com o que se alcançava uma outra vantagem: prop(ll"eionar ... às. 
Qrganizij\;ões regionais os recursos necessários para atender à .causa e .. 
aos interêsses comuns do Estado. Não só em plano nacional deveria 
operar a Conferência. mas sobretudo em plano regional e local. .. 

Algum.;s . casas ainda atualmente confundem a contribuição qu~:. 
devem enviar para a Secçao Estadual .e pal·a .a CRB-Rio. Algumas con
fu.ndem um pouco propositalmente. Para a CRB-Rio não há contribuição.: 
Mas há para a Secção Estadual. E' Ipais fácil então pagar-se. à CRB-Rio. 
Outras confundem ·a assinatura anual da Revista da Conferência, .como. 
<!ontribuição para a CRB. Ora, a Revista é de utilidade às casas. Ela 
não é enviada por mero formalismo. Não se limita. a estudos de natureza' 
teórica. mas ' desce à solução prática de muitos dos problemas de nossos 
apostolados. Muitas províncias e casas religio,as já modificaram saa or, .. 
ganização jurídica civil, em virtude do estudo publicado na Revista, em ' 
dezcmbrQ de 1958. E outras, que não leram o artigo, ou julgaram tratar-se' 

d q coifia meramente. acadêmica, conúinuam tendo dificuldades nos pro
cessos do Fundo Nacional de Ensino Médio, no andamento das subven

-ções, e .em tant. :s outras circunstâncias . Isto para citar apenas um caso, 
que o nosso Departamento Jurídico tem examinado algumas dezen~s d~ 
vêzes. para atender a consu !tas das Casas Religiosas. 

Além disto, a Revista é, a partir de 1959, o único ~Jemento h~.bitual 
de ligação entre a CRB e as casas· Não enviamos mais circulares sepa
radas. 'l'ôdas as· nossas comunicaçoes vão com a revista. no início de cada 
·mês. Ora, estas circulares, quando relativas a apostolados.. nos trazem 
planos, notícias, orientação, coordenação dt! esforços. que certamente va~ 
1em alguma coisa, para a salvação das almas; se em matéria de serviços, 
nos informam sempre de vantagens, ou nos defendem legítimos intcrêsses. 
Ninguém. se arrependeu, até agora, de ter seguido as informações en
viadas em nossas circalares de serviços. Os convênios que temos feito 
com .fábricas ou fOrl!ecedor",s, alcançam sempre. para as casas associa'
das.lls maiores vantagens possíveis. 

.' 
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Por conseguinte, assinar a Revista da CRB não é prestar coopera
ção financeira à Conferência. · E' receber colaboração e ajuda, tanto em 
plano de apostolado, como em plano de serviços. Ainda mais que a Re~ 
vista ! mandada também às casas que não pqdem pagar · a, assinatura, 
Não se pergunta qual a razão. Manda-se da mesma Iáma. Não fôra o in" 
tercâmbio· constante entre a CRB, as Secções Estaduais, e as casas; 
através da Revista; das circulares, das visitas pessoais, dos congressos, 
cursos e encontros, não teríamos certamente a eficaz unidade de ação que 
já alcançamos, com vitórias notáveis para a Igreja. Há alguns a;nos atrás, 

. era justa a observação que se fazia, quando se comparavam: os católicos 
com os protestantes. Nós, com uma extraordinária unidade de pensa
mento e dc doutrina, estávamos disperst's e pulverizados na prática e na 
ação: :tIes, fragmentados na doutrina, são capazes de grande unidade · de 
ação, sobretudo quando se trata de combater a Igreja Católica. Hoje, 
graças a Deus, nós temos unidade de pensamento e de ação. O· último 
artigo dos Estatutos da . CRB não ficou letra morta, Está vivo e atuante. 
A campanh& de formação de catequistas é um belo exemplo, em exe
.cuçao, em todos os Estados, As campanhas em defesa . dos direitoa da 
igreja. se fizeram, como uma frente única, um bloco monolítico, de .. um 
extremo a outro do País. Não faltou liderança firme e segura, nem faltou 
vontade de união em tôrno dos ideais comuns. O Iistituto de Pastoral, em 
São Paulo, com· alunos vindos do clero religioso e secular, provenientes. 
de dezesseis províncias religiosas diferentes, é uma amostra do muito 
que ' se pode alcançar, quando ·nos pomos de comum acôrdo. E nã() custou: 
.ada aos Superiores Provinciais, além das anuidades dos alunos, porque 
3 CRB. embora com não pequeno sacrifício, financiou tôda a sua orga-
ni:!:ação e instalação. . 

Sem dúvida, a CRB tem proporcionado às casas religiosas inúme-· 
1'~ vantagens. Os objetivos de apostOlado e atualização se vão realizando 
cada dia melhor. Não se trata, muitas vêzes, de fazer coisas novas 
Quase sempre, o que acontece é que devemos fazer as mesmas coisas de 
3ntes, mas de modo diferente. Não pedimos que a religiosa vá a Cen
tros catequéticos fora de sua casa, depois de uma semana pcnosa de tra
balho e sacrifício, para catequisar as crianças. Mas lhe pedimos que for
me como catequistas suas alunas mais crescidas, e faça a cstas dar o ca
tecismo. Não pedimos novos encargos às enfermeiras, nem às religiosas 
3o·ssistentes sociais, ou dedicadas a obras sociais. Mas tão sómente que, 
álém dos interêsses particulares de sua obra, compreendam também os · 
interêsses comuns, e atuem no mesmo sentido, qu~.ndo necessário. 
. E' claro que alguns religiosos e religiosas devem ser colocados, 

pili- seus Superiores, exclusivamente a serviço d~, causa comum.· Não é 
possível atender-se ao mesmo tempo a uma obra partic'lll<u-, e aos interês
sei; comuns. O provincial não pode ao mesmo tempo ser superior local. 
Quando isto acontece, estamos · diante de urna exceção à regra c(}mum. 
E' que a obra particular tem problemas diferentes dos problemas 'gerais 
da província. O bispo não pode fazer-se pároco da sua catedral. Deixa
lia de ser bispo. A catedral poderia ficar muito bem atendida, porém 

• 
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não tanto a diocese. Esta é a l6gica mais fundamental, e também ma~8 
simples, que rege CIS empreendimentos humanos. Bem comum e bem par
ticular não se excluem, mas se sobrepõem um ao outro, se justapõem~ se 
articulam como em círculos concêntricos. Mas cada . um exige uma equi
pe especial pa.ra lhe defender os interêsses. E' bastante que os Superiores 
Maiores venham. uma vez por ano à sua assembléia, e que o Superio, 
local vá uma vez por mês à reunião da ' Conferência, se se faz, na sua 
cidade, ou. que dedique alguns minutos de seu tempo para examinar 
a Revista, a correspondência, e as comunicações que lhe vêm da organi
zação central. Isto basta para se orientar, para afinar a sua obra par
ticular. com o movimento geral em curso. Nao se pede que êle deixe sua 
obra, para se dedicar aos interêsses dos outros; Mas sim, que êle conduza 
o seu apostolado dentro do esquema comum, estudado e projetado 'pela 
organização estadual ou nacional que exatamente por dispôr dos dados 
gerais, pod!> ver o que o superior local não conseguiu descobrir. :ele atua- . 
rá os princípios e os planos comuns, dentro da sua obra particular .. Mas . 
é lógico que deverá haver uma equipe especializada no estudo, na pro
moção e na defesa deste bem' comum. Esta equipe não deve ter interêsi;e 
ou obras. particulares para atender. 

'.. O que está fazendo falta imensa, no Brasil, é precisamente a equi
pe para cuidar dos interêsses comuns. Todos cuidam dos seus interêsses 
particulares. e todos querem. ao 'máximo, as vantagens das organiza
ções comuns. Mas poucos ' se dispõem a um sacrifício 'por esta causa c!>" · 
mum. O egoísmo e o comodismo é um defeito, uma fôrça que atua cons
tantemente dentro da criatura humana, depois do pecado · original. Quando 
não é isto. acontec ser muito mais fácil atirar-se de corpo e alma a uma 
obra determinada, particular. do que aos interesses gerais. A primei
ra é quase sempre de rendimentos imediatos e palpáveis', o que nãol acon
tece com os segundos. O imediatismo é um grande mal, não Só lias coi
sas da administração civil, como sobretudo nas coisas da Igreja e das 
almas. Somos muitas vezes existencialista,s sem perceber. O momento 
presente, a necessidade de hoje, o apostolado de agora. ' E não percebe. 
mos que esta situação precária de agora existe .precisamente porque on
tem nos esquecemos dc parar um pouco para planejar e programar. Es' 
quecemo-nos de que o mal que aflige nossa obra particular; nossa paro· 
.qua, nos"o educandário, é um mal comum. tem suas raízes na situação 
desajustada da coletividade. e s6 se poderá corrigir por um esfôrço co
mum de todos. A catequese, as vocações sacerdotais e religiosas, a recris
t.ianização da família, da massa operária, são alguns dos grandes proble
mas que sómente êste trabalho comum, articulado, programado. siste
matizado, poderá rosolver. 

A Conferência dos Religiosos é uma organização essencialmente ' 
de apostolado. Desde o seu Instituto de Pastoral,. aos cursos para mestras 
(le Noviças, às assembléias dos Superiores Maiores; até os menOl'es ser • 
. viços de procuradoria, de fornecimentos, ou de viagens. Nada é estranho 
ao apostolado, dentro da Conferência. Ou é uma atividade direta e eS'l 
sencialmente apostólica, ou é uma atividade subsidiária. Melhora-se • 
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fendí.fllcntó apostólico de umá paróquia, tanto promovendo conveniente 
'formação pa~tora! dE, seu vigário, como proporcicnando-Ihe um "jéep'!' 
'para ate!'lder às capelas e 'aos doentc$, Melhora-se um hospital depropriti
'dade das -religiosas, tanto le\>ando-as a um curso de enfermagc lU, d~ de. 
ontologia, ou de cultura. religio~a, como prc,porcionando-lhe os meios pára 
equip<lr devidamente a sala de operações ' ou de raios X. ' ' 
, .. " ' Apenas uma ' 'ó.iferrnça. As' atividades diretarnentc apostólicas, são, 
'exercidas por religiosos ou , religiosas, As atividades subsidiárias do~ ser' 
'viçus de 'natureza temporal, são atribuídas a leigos quo ,~ooperam co
'nosco', realizando ' !lOS olhos de todos 0$ pri.ncípios de apostolado leigo, 
para o qual os Papas têm ultimamElnte chamado tants.s vêzês a 'atenção da 
Igreja. FunCionól'Íos civis, devidamente h"bilitadus, eficientes, com alto 
sepso' de responsabilidade, nao faltam, gnlS'!S a Deus, à ConfE.'rência., 
"Mu.itas , vêzes. por,ém, 'nos ' tem faltado os religiosos, para 'promover as' 
atIvidácies·essendalmente apostólicas. Os interêsses das c,bras pa~ticulares: 
Se têmsobrep~sto aos Intcrêsses da causa comum. 
: , " A 'Conferência do" Religiosos é , antes dé mais nada uma organiza:, 
'çao dos 'Superiores Maiores: Em plano nacienal, ela é dos Superiores. Ge·, 
rais e Provincia.is. tles é que cunstiturm ~'Uas assembléias, a Dirdoriá. 
êl<:s têm voto ' deliberativo. E' UDla associação que parte antes de mais 
nada, dos princípi.os hierárquices Que sustentam tOda a 'vida religiosa .. 
'Em plano estadual, a ConferênCia é integrada pelos Superiores locais.' 
.. OI.' pouc'o "v<lleria, entretanto, trabalhar somente com os Superiores, 
'Maiores ou Lecais, se os religiosos desconhecessem a Conferência: oU' 
lhe ficassem indiferentes, ou formassem da ' mesma idéias 'inexatas. Com 
(. ' . 

ser dos Superiores, niío deixou a CRB de ser também dos súditos. E' dos 
';;úditos, governados pelos seus respectiVO" s;lperiores. Não temos a preoe 
-éupaçâo de ' fazer propaganda. Mas temos a preo~'Upação de que se pense 
c'orretamente a respeito da CRB. :Entender mal sua organizaçã,o ou 
"suas ' fina1idad~s, é sem dúvida comprométer a obra de atualização que 
'd~ve realiiar.' ' " 

, .. ;' " ' " A Chnférênci,a não exerce sôbl'e as casas e as provindas nenhuma 
'au'tórídãde de natureza jtirídka. Niío é uma sociedade necessúria, dentro 
'dO: Igreja: mas plenamente livre. Ninguém é obrigado a pe'rtencer aos seus' 
tjuadi-Qs, men'os. aiilda a utilizar os seus serviço's. E;videntemente, com 
: .. . . '. .... . . ' ;. ..... . 
prar maIS caro uma passagem, ou uma maquma" somente para , usar 
'desta' -liberdade, ' ';50 é, coisa de administrador inteligente, mas de cupri. 
';:':0050 sem responsabilidade ' bu de relígioso sem vip,ão' &lguma do bem co·, 
':muni, embora viva seus 'dias ' ein comunid~de. 1j:á ~lgum"s iniciativas" 
'tanto de apostol<ido COlno de serviços, que só 'se cqmegucm reali~"r, com, 
a adesao de todos. o. cinema niío se resolverá, 'cnquanto os encarregados. 
'na 'casa religiosa ou' na pa'róquia , usarem esta liberdade de não se utili. 
;'zarem ' dos serviços 'comujis" e 'procurarem seus , filmes diretampnte nas 
'éofupanhias. Os -mesmos ' que poderiam 'receber da Conferência. pele> 
"mesmó preçe. A ,cát<;quesesó serállIri problema reso!\;ido. -quanto ti>dc'S' os 
'l'i<issos' ~du~at!dários, 'que se' eiléoritram efu. ' c'ondiçõe~ de o fazer, estiverem 
<forinando 'catequistas: , ' ',,", " '. 
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Muitas poucas vêzes haverá urna cooperação da casa religios3. em 
favor da Conferência, sem uma contra-partid.a de maiores vantagens pl'-ra 

····a casa. Em plano de apustolado, as vantgen~. são selupre de "quem e~ec.:l:lt~ 
o apostolado, pelos mér itos que alcança diante de Deus Nosso Senhor. 
Quem vai ' ganhar um céu maidr, é a freirinha. que vai formando 'lôdao
as suas alunas como catequistas, e atingindo assim milhar", de crja.nç~.s. 
Em plano de sel'Viços, ou em matéria de economia e finanças, a~ vanta
gens são simplesmente das cassas- religiosas associadas. Todos os contatDs 
das casas CO!tl a CRB, neste setor. são em henefíci.o da. casa. Se a c:an 
ficasse cum metade das vantagens, descontos e reduções que consegue e 
passa para as casas, já teríamos comprado não uma, ma3 muitas sédes, 
para O secretariado central c para os departamentos. Teríamos recursos 
extraordinilri.amente grandes, e não passaríamoS' ape.rtos como não. pou
ca" ' vê,es acontece p'ara a nossa administração, 

Um único objetivo nOS anima: atualizar e organiz2r, para dar 
'glúria a Deus e . salvar mais almas. Quando escrevemos relatórios e in· 
fàJ:mamos. ou corrigimos opiníões inexatas, é tão somente pr.rque julga
moil\isto conveniente. ou ncces~ál'io para alcançarmos juntos a vitória 
nas· ·n.atalhas em que jüntos estamos combatendo. ' 
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PROBLEMAS DE ATUALIZAÇÃO DA PASTORAL 

Conferénf'Ut pronunciada pelo Pe. Dr. 'trogo G. Cloin Cs"R, 
Stlb.Sccretário da C RB e S8fT/ltMin do I n.,tihlto de 
Pastorul, n" solene sessão i1!a1.l{Juml, em S. Paulo, 

~ 2 de ma'rço de 1959. ' 

Quem visita atualmente a Europa que, embora velha, continua a 
'!;er, também no terreno religioso, a "bôlsa mundial das' idéias", fica im
pressiunado pela efervescência das idéias ' a respeito da atualiza,ção da 
Pastoral. Por tôda parte nota-se, de um lado, a profunda convicção de 
ser nossa Pastoral inadequada aos nossos tempos e, de outro, a vontade 
decidida de recuperar o atrazo, adaptando a cura de almas às exigênclas 
do mundo moderno. 

Nesta solene sessão inaugural do Instituto de pastor::1l da' CRB 
pretendemos dar uma visão geral sôbre os pri.ncipais problemas da atua· 
lização da Pastoral, apresentando primeiro um breve 'diagnóstico da 
atuaL sltuaçao da cura de, almas que ilustrará ekqüentementQ a razão de 
ser ,da efervescênCia das idéias: ' , 

I. ' Diagnóstico da atua] situação da cura de almas. 
Necessita a cura de almas continuamente de atualização, porquanto 

a realidade humana em ,que ela atua se muda continu<!mente, mais ain
da nos nossos dias. Pois, desde o início do século ,passado, realizaram-sc; 
no mundo inteiro, particularmente três transformações da sociedade, e 
com tanta prqfun<iidade e rapidez, que a ,cura de almas não consegUiu 
i!<companhá.las com igual rítmo, resultando a atual crise da Pastoral. 

A primeira transformação é a separação de Igreja e Estado, pro· 
ela,mada pela Revoluçiío francêsa e executada em quase tôdas as n~ções 

do mundo pela introdução do direito napoleônico !!las suas Constituições. 
Foi ela que precipitou o movimento da laici;;ação da sociedade, paralisan
do progressivamente a influência , da Igreja na vida pública, reduzindo-a. 
em grande parte, às atividades apostólicas dentro do recinto da igreja, e 
I<acristia, A vida pública ccmeçou a: escapar à cura dc almas. 

Pclo,s meiados do último , século presenciamos uma segunda trans· 
formação: o surto da industrialização e intensificação do sistema c:tpita~ , 
lista, com a corrcspondenf.t" p.xploração do operariado, provocando como 
reação o movimento marxista que conseguiu tomar conta do operariado e 
nascente proletariado mundiais, através de sua liderança 'nos sindicat0s. ' 
O operariado e mais ainda o proletariado, que constituem 90%,. da socie. , 
dade, come~aram a escapar à cura de 'almas, .. 

Finalmcn.t<" rio fim do século passado e no início dêste; reali· 
~ou·'e a terceira transformaçiío: o rápido aumento das aglomerações 
urbanas dp.u origem às metrópoles gigantes que grandeménte contri
buem para o nivelamento e despersonalização das massa's ' populares, , 
destruindo, por total falta de urbanização adequada, as bases de uma 
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yerdadeira vida comunitária e tornando quase impossível a convivência 
autênticamente humana. A cura de almas começou a faltar SUa indis· -pensável base conatural, a saber, uma comunidade viva de proporções 
human·as. 

São estas transformações - às quais devemos acrescentar para 
o Brasil, entre outros fatores, a proverbial escassez de clero e religiosos 
- que explicam, em grande parte, a atual situação da cura de a lmas: 
paróquias gigantes, seja p ela extensão territorial, nas zonas rurais, seja 
pelo excessivo número de almas, principalmente nas zonas urbanas; 
paróqui,as cuja real ~ituação religioso-moral, necessidades espirituais 
e possibilIdades pastorais não conhecemos senão muito superficialmente ; 
paróquias onde ap.enas uma pequena minoria - será que a média excNle 
20 ou até 10% - continua"fieI às práticas da religião e - o que é mais 
impLJrtante - ao espirito cri~tão. ao passo que a grande maioria. t81-
vez 80 oU até 90% pertence à classe de afastados;' indiferentes ou até 
h05tÍs ·à religião; paróquias cuj{)S "pr'aticantes" pertencem, em gran
dís"ima parte, à burguesia, e onde o operariado, e mais ainda o prole
tari ado, .que são as classes mais numerosas da sociedade, estão qua.se to; 
talmente, ausentes! . 

Esta minoria tipicamente burguesa, que procura espontâncamen
te o clero, lhe absorve pràticamente toCio o tempo d ieponível ' e tôdas aS 
energias pastorais. ao passo que o grosso da paróquia. particularmente o 
operariado e proletariado, escapa a qualquer cura de almas de pl'Ofun
dídade. A elite dos praticantes. pretendendo preservar-se contra os pe
rigos e inimigos de fora, se fecha propositalmente sôbre si mesma, sem 
deixar suficiente abertura para ir ao .encontro dos afastados. e eXf.'rcer 
nêles ' um apostolado missionário ou de reconquista. A nossa cura de 
almas se tornou uma pastoral tipicamente de "espera" e de preservação 
c não de "procura" e de reconquista, uma pastoral tipicamente clericai, 
não dispondo dc leigos devidamente formados para a at ividade apos
tólica. " . . . 
. 

U. ·Atualização ·da Pasioral pela adaptação 'às exigências do momento. 

Dêste rápido diagnóstico da atual situação da cura de alm2ls pe
rante a . evolução da sociedade resulta a. ,.,,,cf>s, idade de uma corajosa, 
e'mbora prudente, atualização da Pastoral peli" adaptação às exigências 

do momento. Entre as muitas exigências destacamos as seguintes: 
1) maior conhecimento da realidnde religioso-moral pela 80C10-

grafia religiosa; 
2). maior preocupação com o operariado; 
3) maior partlcipaçao do lai,cato; 

. ·1) .U!ll ap'c~tolado mtlÍs missionário ou de conquista; 
'. : 51' um sério exame de consciência a respeito do valor das obras 
. .. paroquiais; ' . 

. ',.' 6) uma' atuação em nível não apenas individual, mas também. 
. ' . . fainiJiare mais comunitária; 
: .. , '7) uma ' Past()ral mais direta e individual; 
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8) uma mais prenunciada primazia do espírito cristão sóbre as 
práticas religiosas. 

1. Maim- conhecimen.to da realidade relig;oso--'ln.oral. pela socwgrafia religiosa . 

Tôda e qualquer atualização da Pastoral tem que ter como 'ponlo 
de partida um conhecimento exato da realidade religioso-moral. E' esta 
<) tarda d'1 sacio grafia religiosa, cujo estatuto ·fundamental se formula 
pelo j á célebre adágio de Pio XII: "Ver com clareza, para agir com efi
dência". Esta n ova ciência procura, através de tôda espécie de pes
quisas, fornecer-nos a clara visão sôbre a real situação religioso-moral; 

como também sóbre as reais possibilido:des pastorais, l'evelando os ele
mentos construtivos existentes cm uma paróquia, diocese ou país. A in
vestiRação a respeito das prát icas r eligiosas (batismo, confi~são, co- ' 

munhão, assistê-ncia à Missa Dominlical, ct!3amentq 'religioso, extrema 
unção e 'sepultura eclesiástica) é a mais conhecida c divulgada. Mais 
impcrtantc, perém, embora mais delicada e difíc il , é a inve.'5tigação a 
re~peito do espírito cristão, com p. e. o Cônego Bou lard, 'Um dos pio·· 
neiros n esta matéria. a realizou para a França rural pelo inquérito sô
bre o comportamento humano perante os grandes problemas da vida: 
l1Dscimento é morte, amor e vida sexual, dinheiro e sofrimento, Deus 

, . 
·c o pr.oxlmo. 
'. Porém, dados estatísticos sôbre êstes el.ementos não bastam; ne
ccssária é uma interpretação exata do dados: revelar· lhes O alcance; 
as causas, a mútua interdependência, e calcular as reais possibilidades 
e mei.os puro. intensificar 'os valores positivos e eliminar, ou pclo menos 
diminuir, os negativos. . 

E' na base desta interpretação que poderá fundar-se uma Pastoral 
não improvisada mas planejada, não amadorista mas científica, não 

.,miformizada e global, mas adaptada e diversificada'. 

2 . :Maior prroC1<p,,§ãn ;>el" OP"yQ1·ütdo. 
Já mencionamos a difercnça de composição entre a socieda~e em 

geral e a classe dos ' pratkantes da paróquia. A sociedade é oreponde .. 
rantemente operária . e proletária, talvez até 90%, com uma minoria 
hurguesa de uns 10%. O contrário se dá com a classe dos praticantes. 
Aqui é a minoria que pertence ao operariado e proletariado, ao passo 
·que a grande maioria pertence à burguesia. Isto ilustra el0'lücnt"men. 
te a palavra de Pio XI: "O grande escândalo do século XX é o dF' a 
Igreja ter perdido a classe operária". E a nossa vitória não será grande, 
·se salvarmos eventualmente a classe burguesa tôda, p erdendo, poróm, os 
90 %- da classe operárla. 

Urge, portanto, um aposto.Jado intenso para salvar ·ou reconquistar 
'0 operariado. Isto. porém, supõe uma intcnsa atividade social par" m e, 
lhor"r·lhe as l'ondiçõe, da vida. Pois, grande número de operários per· 
tence ao prolebriado ou subproletariado, L é. à classe que vive na misé~ 
ria. Ora, há duas classes que, conforme a experiência de todos os tem
pn-s, dificilmente se salvam: os Excessivamente ricos ·e os excessivam.ente 
pobres. :t::ste é o motivo porque a IgrCja se interessa tão vivamente peia: 
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elevação do nível econômico-social do proletariado. 
N êste apostolado j unto à classe operária, associado à elevação 

econômico-'social, terão os Religiosos um papel importante, particular
mente as Ccngregações fundadas no século XIX e Xx, que, quase tôdas, 
nasceram da preocupaçao apostólica de seus fundadores pela classe ope
rária P. proletária. . . ' 

Os Superiores Maiores destas Congregações têm a grave incuro
b~ncia de ficarem fiéis ao espírito do fundador, embora circunstâncias: 
de tempo e lugar possam ' aconselhar-lhes intensifiquem seu .apostolado
junto à classe burguesa. Não é, porém, imaginário o perigo de o e~pí
rito da Congregação sofrer com tal mudança de orientação apostólica. . 
3. Maior PQrtiápllçilo do.\' r..igos. . 

A reconquista da massa operária e proletária para o Reino de Deus. 
é uma tarefa gigantesca, para a qual é necessário mobilizar o laicnto 
todo .. Até em países com abundância de Clero e Religiosos a colaporação· 
do laica to é .indispensável, por causa do duplo hia,to existente entre' o
Clero e os Religiosos de um lado e o operariado de outro. Há entre êles, 
primeiro, um hiato no plano religioso: o operariado e prcletariado, em. 
sua .grande maioria áfastados da religião e cheios de preconceitos contra 
o Clero. aceitarão. em ger.al, mais fàcilmente de leigos os primeiros 
cont&.ctos apostólicos do que de Sacerdotes ou Religiosos, considerados, 
expoentes da religião. Há, porém, mais um hiato qUe constitui maior' 
obstáculo ainda para o apostol!ldo do Clero e dos Religiosos junto à classe· 
operária, um hiato de ordem cultural: o Clero e os Religiosos po):'tencem. 
em geral. tanto pelo seu estilo dc vida como também pela sua formação' 
in telectual, à burguesia, a respeito da qual o operário tem uma profunda, 
desconfiança.. Conseqüentemente, não será, em geral, o Clero e os Re
ligiosos com sua cultura burguesa. maS o leigo, principalmente o da. 
classe operária. que chegar-se-á psicologi.camente, com ' maiar facilidade, 
ao operário. Se, portanto, o apostolado dos leigos já G indispensável em, 
países com numerosos Sacerdotes e Religiosos, quanto mais em nosso. 
país com sua proverbial escas~ez dos mesmos! . 

Daí. a inadiável necessidade de promovermos o apostolado dos: 
leigO/':, Em tôdas as suas formas: apostolado. do.s leigos .organizado, p. e. 
das associações religi<lEas, e não. organizado; apu,tolado oficiálizado; como' 
a Ação. Católica, e náo oficializado, como a Legi.ão de Maria; Ação. Ca
tólica €specializada e A. C. geral. Contanto. que seja apostolado. dl's lei. 
gos! A A. C. especializada, principalmente a JOC " a LOC, por serem·, 
apostolado de operádos junto do cperariado. tem aqui sua vocação 
providencial. 

O mais importante, nesta promoção do. aposto.lado dos leig'Js . é a 
formação e~pjrit.ual e apostólica dos "líderes" e militantes. sem a qual'. 
o apostolado dos leigos está condenado a fracassar lamentàvelmente. , 
E' nesta formação que os Religiosos devem gastar o mdhor de suas fôr-· 
ças, . cada um no ti.po de obra onde a obediência o coloccu. -Cabo aoS' 
Superiores maiores e locais estimular e eventualmente suscitar esta eroi- , 
nente forma de atividade apostólica nos seus súditos. . 
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4. Um apostolado mais 11Iission~io ou de conquis1a. 

A Pastoral, enquanto procura preservar a minoria de pratican. 
tes contra OS graves perigos e poderosos inimigos que a rodeiam, está -
sem ser perfeita - relativamente bem organizada e equipada: celebra,
ção da 'S. Missa, administração dos sacramentos e associações religiosas, 
obras parqquiais etc. Da Pastoral, enquanto procura reconquistar a , 
maioria de afstados, não se pode afirmar o mesmo. A primeira já tem sua 
llistória e tradição: a segunda está apenas para nascer. ' 

A Pastoral prescrvativa, para conseguir eficácia, conduziu ao siso 
tema da paróquia "fechada", introvertida sôbre si mesma, isolando 
propositadamente, enquanto 'possível, os praticantes dos afastados e in· 
.diferentes. E', porém, apenas com o auxílio desta minoria de praticantes, 
.que se pode esperar a reconquista d9S afastados. Deverá Esta' minoria 
sair de seu isolamento, abanq.onar sua política de fechar-se sôbre si 
mesma, para ' abrir-se para um apostolado d~ conquista missionária e 
de penetração na massa operária. N ao negamos a necessidade de Pasto
ral preservativa, mas proclamamos a mesma necessidade para a Pas
toral missionária de reconquista. A "comunidade" dos praticantes de· 
verá ser suficicntemente "fechada" para poder ser "pl'esel"Vada efici· 
entemente, mas ao m~smo tempo suficientemente "aberta" para estar 
,m condição para um fecundo apostolado junto aos afastados. Aliás, a 

minoria de fiéis não se manterá e certamenté não crescerá no ,espírito 
cri3tão, que se identifica com a caridade, se não desenvolver uma atÍ

,vidade mi~sionária a respeito dos afastados, suprema expressão de sua 
caridade. 

Transformar a minoria praticante, até agora demais parada e "le· 
chada", num grupo mais ativo e missionário, abrindo-se para fora pela 
penetração nas massas operária e proletária, constituirá atualização da 
Pastoral de primeira qUillidade. Isto vale não somente para a paróquia, 

' mas proporcionalmente também para tôdas as obras dirigidas por Re
ligioscs, porquanto integradas por pratic&ntes " afastados, 

.5. U1'#t e~~a;lr.~q de ·cornsf1.ência a respeitt> das obras paroquiais. 

O aposíolE:do das obras paroquiais está em franca ~xpansão. Em 
qua.e tôdas as paróquias, clero e fiéis estáo se empenhando na sua 
fundaçao, absorvendo notável parte do tempo, recursos e energias. Para 

-evitarmos ilusões, vale a pEina examinar-lhes o valor tanto presel"Vativo 
como de reconquista. Distinguimos obras recreativas, de beneficência, 
de assistência social, educacional e de opinião pública. 

a) As obras recreativas, como campo de esporte, salão paroquial 
,com jogos, vitrola, rádio etc" destinadas a proporcionar a crianças 
e, jovens a cportunidade de se divertirem honestamente, afastando-os de 
divertimentos p~rigosos, têm indiscutivelmente um valor preservativo 
para a perseverança na idade em que a juventude as freqüenta. Duvi
da.se, porém, se elas contribuem notàvelm"nte para a perseverança 

<dos jovens ao passarem para a idade adulta. A experiência quase universal 
.é: depois de deixarem as nosms obras êles náo perseveram, maS se afas-
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iam da religião como, OS", que nunca " ás , freqüntáram, Certamente seu 
.. valor, missiü nário ou de .. reconquista é muito l'"duzido. , 
" b) .As chr!!s ,de beneficência são essencialmente ohras cáritativas 
.ou· de misericórdia; destinadas a .gratuitamente aliviar a miséria' dos ~s· 
sistidos. l'tsses , pertencem, em grmi.dc maioria, ao pToletariacb e até sub
proletariado, ,à classe, portanto, que em geral está mais afastada ' da 1'<:
.ligião. ' Qu.,1l será o valor missionário destas obras? Todos estão obser
. vando que a práticu da religião dos assistidos ,não .melhora. E não pode 
,ser ce outra forma. As obras de caridade não convertem a ninguém! 
Pois, por ~las ficam b0neficiadus não uquêles '1"" recebem a caridade, 
mas apenas aqueles que a- f2zem. Seu imediato val!)r missionnrio ou de 
reconquista . é pràticamente nulo.. Têm éla~ por principal funçao a de 

estimular a cHic1ade da "corrúmidade" dos ' praticantes que trabalham, 
,nas obras ou . para elas eontribllem. :Ma" de outro lado é certo que Deus: 
.abenço.ará de modo particular, por causa destas obras, as atividades dire
,tamente apostólicas da paróqu'ia oú do Instituto, de forma que ' seu valor
, missionário - mas apenas indiretr.' - deve ser considerado importante, 
,er(lbora o resultado não fieja imediatamente experimentáveL 

c) As ob,.a:; de assistência social' diferem notàvelmente das prece
,cientes, 'por ~er.m eEsfnicialmente obras de educação social, exigindo um. 
,es-fôrço pessoal do assistido para que êste; pelas próprias fôr,a~, su
per" seu estado de neces;;itadci., Pertencendo tambGm os' assistiduS' des

.tas obras, É:m geral, ao operariado pu ' ao proletariado, perguntamo-nos:: 

.,qual o valor missionário delas? ' , 

. Desenv~lvem . elas Eu'a atividade diret.amente no plarlC' social ' ~ 
,r.ervcm; diretamente. à valori~ação ap"na. s-ocial e não cristã dos assis
"üdas. Diretament~ , portanto, não têm valor missionário, fí).llS indireta
,mente ·sua fôrça mission ,,-ria é grande, porquanto criam uma predisposi-, 
,ção 'excelente , no& aS~ÜJLidos para , aproveitarem atividades diretawente' 
,l;lpostólic8.s. Pois, 11orm.alme"i'e, o homem precfsa de uma çerta brma., 
ção soei&! para ' estar em cr.nd;,ção de viver uma vida autêllticamehte
cristã. Os mi.sel·áveis, como já notamos, diflçilmente EC salvam. 

d) As ubras "ducacionais, escolas e colégios' catolic'os, têm emi.-· 
'liente valor'· apostólico, tanto prcscrva'ivo eomo missionáriu. São elas 
b, prolol!gam"nto natural- da apostolado do clero, preservando crianças: 
." juventude ' contra influências ' funestas- a que estariam expostas ' mh 
'inst.it-utm não·cátóliCos e conquistando·os para a ·vida cristã, m2srno ,S", 
'O ... pais 'pertEncem aos afastados ou indiferentes. Porém, SUa fôrça apos-, 
tólíca tem limites bcm marcados; ccnforme a experiência ::.t." .• ta; os 

'Í1ns,:os instittltos · de educuç50' e ensino não dão, infeli:t.mente. sufkiente
"garantiu para a p'erseverança dos jovens .nO futl.lro . Muitos dos nos~cs, 
·ex·alunos não freqüentam a Igreja e perdt!ram, até, O' espírito cristão. 
:r'ornatcmos á- falar 'sôbre êste asmnto . 

.. . '. e) ' Fi:rjalmente, as obras de divulgaçãO': imprensa, rádio, cinema, 
çatólicó' étc'. Sem · neg,~r .. (j valor educativo do rádio e cinema, que sáo 
lintes de' mais' nada div!!I'timt!nto, va le' dêles o que já dissemos aCIma 'u 
. respeito; dns , ob'ras ' ,'ecI'eativas:: 'A imprensa ' c'atólicu;· .porém, é 'sôbre 
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·tudo formati\'a: o : jornal parcqui.al " ou :. celegial; · {cilhelb~,-,. i::artaz".> etc. 
·Outra vantagem .da imprensa sôbrc .rádio :C ' cinema é: "Scripta .manenf'; 
'-cs eseritos podem "Se~ ' relidos . e m editados. Menos fascinante do que ou
·tros meios de divulgaçãu. da· 'influencia mais fàcílmentc em prcfun-· 
"didade. 'Concluíndo pode-'se a-(il'mar: dos três, imprensa, rádio e . cinc
·ma, que de fato estão ao ' nosso · alcance, a implCensa oferece' as muio-· 
res possibilidades para [J apostolado .preservativo. e . especialmente mis" 

; ' . . -SlOnano. .. . " . 
. Uh;ta última observação sôbre ·aS obras paroquiais em geral. São

;'olas' .bastante · eUótosp-s, absorvendo boa parte das disponibilidades .da 
·paróquia.- Particularmente as obras .recreativas e de beneficência cons
,tituem um pêsc, poill .nao Se sustentam por si próprias, através de con~ 
tribu!çõ€s, em bota modesta;; como em geral as demais obras. Mais ainda 
.das costumam ab,orver o -tçmpo P. as energias dos sacerdotes·, especial
.mente quando êstes ' n@o conseguem entregar a administraç~o destas 
<lbras; inclusive a parte t-inanccira. a leigos,. que nesta matéria podem 

,perfeitamente substituir o clero. Quanto às finanças, julgam muitos: 
'autores ser mais 16gico que os leigos, devendo fornecê-Ias, também aS 
.administrem, Perpetuamente ocupados com construções · e preocupauos 
'com finanças, não resta, 'muitas vêzes, aos padres, nem tempo nem. 
.ânimo para o apostolado direto e pessoal junte :à:s almas, ' no ·qual @lcs são 
insubstituíveis. A verdadeira arte pastoral consegue passar· para. os lei. 
·gos aquilo que pode ser feito por ê:;ks, consagrando-se ° c.1ero. de prefc. 
rênçia , a tarefas que por leigos· não podem ser executadas: v.s atividades 

,especificamente sacerdotais . . . . .' . . 
-6, Er"dr;ê·ncia 'da aposto/(ldo em 'viírins 11'Íivei.'i : indivi<lt.al, fa'J'niliail~ e c01'l1-2tni-
. . ' , . . , '.. 1!:1-tano . 

~. . A base de qualquer cura de almas estará sempre 'a' formaç.ão do in~. 
diví.duo para a prática religiosa e mais ainda para () espíl'ilo cristão. ,A 
esta cura de almris básica, em nível iridi",'dual, ' <1mborá enntualmente 
'administrado a grupos, limitava-se excessi\'arr.e·n te, até agoril;' o . clero;. 
'pela ' Pastoral da catequese, da . pregação e da . adminú,tração . dos s,i-
:·cramentos. . . .. ' . 

.A experiência, "(lorém. emina qu" o indivíduo, C)11. geral. nãEl per-· 
~e"irera, se niio fói- sustentado ' pela fimi,ília. Num;t recente publicação. 
de 'sociogi'afia religiosa' ~ôbre umá paróquia urbana de Lião, na Fril.Iiç~, 

'0 Pc. :f;mile Pin SJ estuda ' c.om dados estatísticos q"anta influência a 
··farnília tem na prátiCa religio,,, do indiiríd\lo", Fole disti.ngllP. 'dois tipos de 
Júnílüis: as famílias mixtas, das quais uns membrcs praticam 'e outro!" 
'riã"o praticam, e as f,únílias bomogêneas. das ' quais GU todos os membro~ 
. praticam ou nenhum. '. '. . 
.... Qual dos dois tipos constituirá a maioria' -- a família mixta oU a. 

·'homogênea? Ap"nas r3% são mixta$, 87% homogêne~s, Éste resultado 6.
!iignifieântíssirno1" A família, em geral, . determina a : religiosidiide do in-o 
. ,'li,,"ídúo, : 110 ·· ~.Rntido seja favorável. · sej"a desfavorável. ··· ..... .. . 
. , . . A'lui .'~stá a resposta .à angm,tiosa perg~nta: o.' qucf1!ltn ;10 sistema 
'edücaeional ém' 'nossos ' cclégios; e particularmente' em nossos iilternatos, 
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orfanatos, etc. A religiosidade de nossos ex-alunos nos preocupa tremen· 
damente. "Humanamente falando, a situação é desesperadora". confessou~ 
me recentemente o vice-diretor de um dos maiores e melhores colégios 
masculinos da nOSsa pátria. Durante sua permanência em nossos insti· 
tutos, os jovens, particularmente dos internatos. têm um comportamento 
religioso mais ou menos r egular; porém; logo . que saem definitivamen
te, a maioria dêles se afasta da religião . :f:ste fracasso não é devido, em 
primeiro lugar, às deficiências, embora certamente nao faltem, do nosso 
sistema educacional. mas à falta de apostolado junto às famílias. En
quanto não melhoramos simultâneamente o nível religioso e mora.l dos 
lares, para onde os nossos jovens voltam, nossos institutos, nem os in~ 
terna Los, não oferecem garanti"a alguma para a perseverança da juven
tude, depois de s·air. E' duro. até trágico, mas é verdade. 

Esta constatação de não ser em primeiro "lugar o nosso sistema 
educacional que está falhando, poderá tranqüilizar a consciência. dos su
periores responsáveis. Mas apenas até certa altura. Incumbe·lhes à, 
inadiavel tarefa de iniciar, ou pelo menos intensificar, o apostolado jun
to às famílias. Tarefa árdua, como fàcihriente se compreende c; mais 
ainda, tarefa complicada. pois os institutos educacionais, por si só; nunca 
conseguirão suficient emente influenciar as famílias de seus alunos. E' 
questão de conjugar as fôrças : o clero e tôdas as organizações apo~tóli
ocas, entre as quais, porém, não em último lugar, os próprios institutos 
de educação. Cultivar os contactos com as famílias, por todos os meios 
ao nosso alcance, será ·0 ponto de partida; porém, contactos com um pro. 
nunciado - embora prudente e discreto - cunho apostólico .. tste aposto
lado. merece a viva e ininterrupta preocupaçao dos respectivos superio· 
res. Urge, para atualizar a nossa cura do almas, intensificar a todo custo 
a Pastoral em nível familiar. Várias organizações, como a de Pais de 
família, já estão, de certa maneira, trabalhando nêste sentido. É, po
rém. o movimento "Caná" (e seus congêneres) que no momento se de~ 

taca de modo particular. tIe reune periodicamente casais, relacionados 
na base de habitação, parentesco, profissão etc., para tratarem jtultos, 
numa esfere . . de absolut<! sinceridade, seus problemas matrimoniais 61 
educacionais. 

Como, porém, o indivíduo não persevera se não fôr amparado pela 
família, assim também esta, por sua vez. não persevera se não fôr susten
tada por uma "comunidade" cristã. O Pe. Pin SJ, já cilado acima, inves
tigou o motivo porque das muitas famílias rurais que transmigraram 
para a paróquia urbana de Saint Photin em Lião, umas freqüentam a 
Igreja, outras não a freqüentam. Poder-se-Ía esperar que famílias oriun
das de zonas "praticantes" freqüentassem. e de zonas "não· pr aticantes" 
não freqüentassem. O autor, porém, afirma que os dados obtidos pelas 
·suas investigações não justificam. de modo nenhum. esta esperança. A . 
única conclusão. cientificamente obtida, é; as famílias rurais que, trans
migrando para uma paróquia urbana, conseguem integrar-se numa "co· 
munidade" cristã, perseveram, as demais não. 

Daí. a importância de instituírmos, ' além do apostolado individual 
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e familiar, também um apostolado em nível comunitário. Para p!'eser
var as famílias praticantes, o ponto de partida será vivificar o espírito. 
comunitário da paróquia como tal. Infelizmente, encontramo-nos, aqui 
I1Ó Brasil, diante da imensa diiiculdade, de um lado, da escassez de cler~ 
e, de outro lado, ·das paróquias gigantes. Em tais paróquias um· verdadei-
ro espirito comunitário é quase irrisório. . 

São meios aproveitáveis para promover a Pastoral comunitária: a 
Missa paroquial com participação ativa da "comunidade", as festas pa-· 
roquiais, ' ·s obras paroquiais em que numerosos paroquianos pessoaL
mente colaboram, a · imprensa paroquial; como jornal paroquial, folhe
tos, cartazes etc., mas acima de tudo a escola paroquial, cujo profeSSOra
do .cultiva eficientemente relações com os pais dos alunos .. 

Para s.e conseguir a integração da grande massa dos afastados 
nesta comunidade paroquial será necessário um tremendo esfôrço, pois 
existe .entre a minoria dos praticantes, profundamente burguesa, e a maio
ria .dos afasta.dos, pertencente principalmente ao operariado e proletaria
do. um imenso hiato psicológico. Os problemas humanos de ambuE as· 
classes, como também o modo de encará-los, diferem de tal forma que' 
a integração das famílias operárias, eventualmente convertidas, na co
munidade paroquial fica de todo problemática. 

O caminho mais indicado para conseguí-Ia é a fundação de peque
nas mas vivas "comunidades'" cristãs homogêneas, dentro da-s comunidades. 
naturais existentes, na base de parentesco, de habitação (edifício, quartei
rão, bairro), de trabalho (fábrica, oficina, escritório), de profissão, de 
divertimento etc_o A primeira tarefa será descobrir-lhes oS "líderes nalu-· 
tais". Nestes devemos concentrar a atenção do nosso apostolado indivi

dual pal's ganhar e form§·los para o apostolado de penetração. Ganhei 
(} "lider natural" de uma comunidade. podemás esperar a penetração do 
nosro apostolado missionário nesta comunidade. Pois, é o "líder natural" 
que imprime à comunidade tôda seu cunho ·pessoal, seu modo de pensar e 
comportar-se, sua fisionomia religiosa e moral, E' desta tática que se 
4proveitou O cumunismo para, . em grande parte, tomar conta do operaria
do e proletariado mundiais. 

Não tenhamos, porém, ilusões~ A tarda é· árdua e resultados paten
tes não se apresentarão brevemente. Deveremos abandonar qualquer ime
diatismo nêste trabalho: O ponto de partida desta forma de apostolado 
não· é o de insistir na volta às práticas cristãs, mas o de suscítar, ou puri. 
ficar e interisificar o espí1'ihJ cristão, já que a grande maioria das famílias 
afastadas não está em condição, por falta de verdadeira orientação da 
\1':ida, de dar suficiente conteúdo às · práticas religiosas (usslstência à 
ll/fissa e recepção dos sacramentos). Aqui a "propaganda", p.e. pelas pás
coas coletivas, puderá ser fàcilmente contraindicada. A questão não é a 
de per.suadí-los a pôr, uma vez, um ato religioso, mas formá-los a re-orien
tal', em sentido cristão. a vida tôda. Conseguir a confissão não será o . ini
cio dêste apostolado, mas o têrmo. Pelas re\Jniões' periódicas da p"que~ 
n. .. comunidade, em ambiente homogêneo e familiar, onde se tratam to· 
dos o.s graves problemas reais da vida das famílias participantes, porém. 
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sempre em relação, embora remota, com a vida religiosa e moral, os afas
tados reformarão aos poucos seu 'modo . dé pensar e conseqüentemente 
seu modo de agir em maiur cClúomüi:lade .com a lei natural e a religião, 
até chegarem ao ponto 'de poderem participar, ' com convicção e portapto 
com fruto, na vida normal da comunidade paroquial. . E mesmo assim, 
<:ontinuará ' a pequena comunidade de quarteirão etc. moralmente ne-, 
cessária para a perseverança da família convertida. Será um apostolado 
demorado mas eficilz. .. . 
7. Uni'} pastoral »Iais dirc!.", e individ.utl. 

A nossa Pastoral atual apresenta Um desequilíbrio ,entre a atua,· 
ção direta, de pessoa para pessoa, e a indireta, através .das obras. Estas 
~e multiplicam e crescem continuamente, roubando quase todo o tempo do 
dero e dos m elhores elementos leigos. E a ·nossa evangelização. base de 
todo e qualquer apostolado'! Enquanto conseguimos cumprir a ordem de 
Cristo: "ide e ensinai a todos ... " que não são apenas cS praticantes? 
Existe em tôda paróqUia a obra da catequese e o clero prega semanal
mente o evangelho do alto do púlpito. Qual, porém, é a irradiação des· 
ta evangelização? Quem é que evungcliza os 50, 70 ou 'até 80% dos não'
atingidos? Os que espontlineamente , nos procuram, o relativamente pe· 
queno grupo de "devotos" que, não poucas vêzes, fazem parte de duas 
e até três as;ociações religiosas, absorvem quase tôda a atividade evangeli.· 
zó'dora do clero. Sera ' nccessár~o descobrirmos métodos e técnicas , parti
culares para uma evangelização de penetração na m assa dos . afastados. ' 
Mas ,como conseguir o auditório? Pois, êstes não nos procurarão espontâ
ne:lmente. ' Poi: onde devemos começar? 
, O mais 'fácil seria começar pelas crianças. Mas, comu já lrizamos; 

depois ' dos anos de catecismo não perseverarão, a , não ser que alcance-'" 
mos simultâneamente a família. Pelos adultos· Mas êstes têm, em geral, 
um estilo de vida que dificilmente se muda. Pela juventude? Mas () adá· 
gio: "quem tem a juventude, tem o futuro", não se verificou no terreno 
Tellgim:o-moral. Pois, tam bem ela não persevera sem a família. O ponto 
de partida para começar a penetração nos afastados nos parece serem os 
nubentes e os recém-casados. l:les passam por uma fase da vida em que. 
embora afastadm; da religião, estao m ais fàcilmente abertos para uma ' 
re-orif'ntação religioso-moral, per causa do idealismo humano, próprio 

{j,esta id.ade. Os nubentes e eis recém-casados, portanto, merecem uma 
,atenç50 pastoral muito particular. Simultâncamentc inicia-se, desta for
ma, a cura de almas familia!', dando oportunidade para fundar "comu
nidades" cristãs de famílias novas. 
, Com êste apostolado direto estará , realizado o primeiro passo de 

penetração missionária nas massas dos afastados, apostolado êste que a 
imprensa paroquial, psicológica e apostolicamente redigida, poderá se; 
·cundar e estender .. 

O apostolado direto não é exclusivamente incumbência do clero. 
Também, os leigos, principalmente Religiosus e Religiosas, podem e de:, 
vem pal'ticipar nêle. Para isto uma boa dose de coragem lhes é indis
pensável.. Devem ê.le• vencer o acanhamEnto que também 6 sacel'dote,. ini~ 
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cíandci . sua · carreira apostólica; experimenta, procedendo porém sempre 
·com prudência e tato. De outro lado é O Padre em pessoa que deve em
penhar~se no. apostolado direto. também fora do recinto da igreja, indo 

· à procura dos afastados. Pois, é &le que tem um carisma particular para 
ésta atividade pastoral, pelo seu caráter sacerdotal que falta aos leigos. 
. Além de mais direto, o. apostolado tem que se tornar mais indivi

duaI, mais de pessoa para pessoa. · 11. nossa atividade se dirige forçosamen
te e muitas vêzes a grupos, a coletividades: a catequese, a pregação clomi
ni.cal, as conferências para associações religiosas, as palestras para gru
pos ele apostolado e membl'os da Açao Católica. Êste apostolado de grupos 
tem suas vantagens, economizando tempo e energias e propordonando
nos a oportu:lidade de aproveitar a psicologia de grupos e eventualmente 
·da massa. Mas não nos esqueçamos de que a medalha tem também seu 
reverso. Ganhando em extensão, perde nossa atuação fàcihnente em pro
fundidade. O apostolado junto aos indivíduos nos põe em condição de 
adaptar melhor nClSsa atuação às circunstâncias e às condições e neceS
sidades particulares do· indivíduo, e especialmente de conseguir. numa es
fera de intimidade, um colóquio que tem seu próprio dinamismo psicc
lógico. 

A confissão e direção espiritual são as formas clássicas de aposto
lado junto ao indivíduo. Podemos acrescentar-lhes a visita aos dOentes, 
visita domiciliar, apostolado do locutório e colóquio ocasional. na rua, 
na condução pública etc. E' a formação apostólica de militantes e "lí
deres" que merece ser o especial objetivo dêste apostolado individual. pois 
êstes não se formam "em série", porquanto · sua formaçao espiritual. que 
lhes é perfeitamente indispensável. não resulta senão de uma direção 
com c\mho pronunciadamente individual. Atuando desta forma, mais em 
profundidade. o nosso apostolado direto perde em extensão. mas indire-. 
tamente. pela atuação do militante no seu meio ambiente, podemos al-
cançar irradiação semelhante à do apostolado coletivo. . 

Podemos nos perguntar se a nossa atividade apostólica n ão se 
restringe demais ao apostolado coletivo, não aproveitando suficientemen
te as oportUlúdactes ou não reservando bastante tempo para 6 apostoladu 

· individual. Isto vale em primeiro lUgar pal'a o clero, quanto a seu apostoladO 
por excelência que é o confessionário e a direção espiritual. mas em se
guida também para qualquer Religioso e Religiosa em relação tanto a 
seQs alunos e assistidos quanto aos parentes dÉ!stes. 
8'" Pri'J'na.rdu. do espfhto cr1~\·t(7(} sôb"e' a prdtica rel'i'!liosa . 

Finalmente. mais um aspecto de nossa Pastoral merece um sério 
exame de consciência e, eventualmente, revisão: a primaúa do espírito 
cristão sôbre a prática religiosa. Não devemos inverter a escala dos va
lores: o valor do 0spírito cristão transcende longe o da prática r eligiosa. 

· P ois. esta é de necessidade . apenas relativa, admitind.o causas impedien
tes e excusantes, ao passo que o . espírito cristão é de. necessidade abso

: luta; não admitindo tais causils . . O valor das 'práticas religiosas se mede 
pelo espírito cristão;: e não vÍCt>-versa. . . 

Ora:, temos a · impressão· de que; não ·poucas vêzes; li preocupação 
e os esforços pastorais visam_ mais o aumento das práticas religiosas do 
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que o aumento do espírito cristiío qUe ileve animá-las para, que tenham va
br. Desta ,forma poderemos alcançar, eventualmente, impressionante,s 
números estatísticos, sem que a ~les corresponda a realidade religio~a 
.c moral da paróquia. Talvez que a nascente sociografia religiosa favor~-: 
'ça êste (\rro e contribua para criar a mrragem do número, acostumandó
nos a avaliar ,- mas apenas até certo grau com razão - a. situaçao religio

so-moral.pelos levantamC!ntos do número de batizados, comunhões, assis
tência à Missa, confissões, casamentos re~igiosos, extremas-unções, sepul-
turas eclesiásticas. , :, 

, , , 

, A Pastoral dos Sacramentos constitui, neste particular. um verdacl.ei-
, ro problema. Não. poucas ' vêzes deparamos com uma desvalorização ' dos 

sacramentos pela propaganda inoportuna e, até, importuna, p. e. pelas 
:páscoas coletivas de ,comerciários, bancários, médicos, advogados etc'., 
como também pela participação à Missa, confissão e comunhão nos ' colé
gios. Em vez de limitar-se a um discreto convite, organiza-se unia ver da-

" deira ca,mpanha propagandística, apelando, às vêzes, principalmente a 
,motivos prof.:ssionMs, sociais etc., que nada têm que ver com a religiãQ'. 

Origina-se, desta fónna. uma pressão social pelo ambiente, ahifidaJmen~ 
te intensificada, um certo constangimento psicológico que devia ser evi· 
tado a todo o custo. Aquilo que devia ser apostolado pastoral se trans~ 
,formou e degenerou em pura propaganda. 

Devemos nos tornar cônscios de que em muitos dos afastados da 
prática da religião o verdadeiro espírito cristão enfraqueceu de tal forma 
que êles não estão maduros para confessar e comungar fruluosamenle, 
náo obstante sua eventual e intensa ~eJjgiosidade, sentimental. Éles pre
,cisam, antes de converter-se para a pl'ática religiosa, de uma conversão 
para o espírito da religião, de uma revisão da vida tôda, de uma -Conver
~ão de , "prdundidade". Normalmente, porém, é tal conversão muito mais 
-difícil e demorada do ,que a conversão para uma prática religiosa ;nci
dental. como é a participação numa páscoa coletiva. 

, ' Põe-se. portanto, o problema pastoral da verificação das disposições 
, 'exigidas para a admissão aos Sacramentos. Na época do Jansenismo in
,clinava-se , para uma Pastoral excessivamente rigorosa. Nós corremos o 
:perigo de cair no oposto e de abaixar os sacramentos aOl nív~l dos índi-

o ferentes e afastados. porquanto devemos elevar êstes ao pível dos sa
cramentos. Muitos autores proclamam a riecessidade de maior severidade 
na Pastoral sacramentátia. 

Sem faltarmos à necessária deferência paI'a ' com a Hierarquia, 
cuja competência é zelar pelo exercício da cura de almas, podemos nos 
perguntar: pode-se continuar a lJatizar crianças sem nenhuma investi
gação a ,respeito da religiosidade dos pais e padrinhos, supondo cât1dida
mente que êstes dêem suficiente garantia de uma educação cristã? O 
caso da admissão de crianças ' à primeü,a comW1hão é análogo ao prece
dente, caso o candidato não cumprir com regularidade seus devere~ re
ligiosos, p. e. assistência à Missa dominical. Já frizamos a praxe d~ pás
coa coletiva sob 'a pressão moral da propaganda. do ineio social ou pro

fissional. O caso do casamento religioso é partiCularIlIente delicado. Mas 
, ' 
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pode-se perguntar se a rápida legitimação de concubinatos, sem propor
cionada preparação. constitui' uma Pastoral construtiva ou antes destru
t iva e se ela garante suficientemente que os nubentes queiram sincera-, 
mente unir-se "em Cristo" e respeitar as leis do matrimônio C{JPlo a indis" 
solubilidade, fidelidade e castidade matrimoniais. Certamente a sepultura 
eClesiástica, concedida seja qual tenhe" sido a vida do defunto, não con-
duz a uma alta estima pelos sacramentais da Igreja. , 

Para remediar a semelhantes faltas na administração dos Sacra
mentos o Pc. Michonneau fez uma interessante sugestão_ Constitua-se 
em cada paróquia uma comissão de autênticos cristãos que tenham por 
incumbência a de recomendar ao Vigário as crianças para o batismo 
e primeira comunhão, os nubentes para 'o casamento religioso e os de:" 
funtos para a sepultura ~clesiástlca. Os membros de tal comissão, re
crutados de todo o território paroquial e de todos os meios sociais, devem, 
pela assídua convivência com os paroquianos de seu setor, procurar 
estar a par dil boa fama cristã dêstcs. E' a êles que os pais ou padrinhos 
da criança a ser batizada devem dirigir-se , para serem recom~ndados ao 
Vigário. Anàlogamente se procede no caso da primeira comunhão, casa~ 
menta r eligioso e sepultura eclesiástica. tste sistema, de os próprios paro" 
quianos recomendarem sous irmãos. contribuirá para acentuar mais.o 
aspecto comunitário ou eclcsial dos Sacramentos, constituindo novo ele
mento construtivo para a Pastoral sacramentária e paroquial. 

Desta forro a poderíamos conseguir uma revalorização da ' recepção 
dos Sacramentos que nos parece necessária. Poderíamos eliminar (1 es~ 
cândalo objetivo ' que afeta nossa Pastoral sacramentária de não conse
guirmos. nem mesmo com a roellior boa vontade. excluir dos Sacramentos 
os publicamente indignos, por nos ser impossível conhecer todos os nos
~os paroqlllanoS. 
, Revalorizando a recepção dos Sacramentos, começaria , a paróquia 
de novo. a fazer "choque", i. e., a sacudir a ~sciênCia dos indiferentes 
e afastados. tstes exper imentariam, talvez dolorosamente. que para 
ser admitido aos Sacramentos não basta que sua recepção seja tradição 
familiar ou costume social, mas se exige convicção cristão e vida COl'1'es~ 
pondente. O resultado seria uma mais nítida separação dos espíritos. e a 
classe tôda dos a'dmitidos aos Sacramentos, por sua isenção de escânda
los notórios, constituiria. mais do que atualmente, o sal da terra, a luz 
no candelabro e o fermento da massa. A paróquia faria "choque", sua 
fôrça missionária e reconquistadora cresceria notàvelmente e a cura de 
almas se destaca:-ia pela indiscutível primazia do espírito cristão sôbre 
a prática religiosa. ' 

---- * .* ' 
Considerando a gravidade e complexidade de todos êstes problemas 

pastorais, tem o Instituto de Pastoral da CRB plena consdência de sua 
responsabilidade: dar aos alunos, oriundos de várias Ordens e Congrega
ções religiosas, uma orie~tação segura para seu futuro apostolado. Para 
conseguir isso será necessária uma sincera e irrestrita obediência às, nqr
mas e diretrizes pastorais do Episcopado nacional. obediência esta que, 
em nome da Diretoria e dos Professores do Instituto, prometo aqui pú
blica e solenemente. 
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? losé Dias da Cosi(/, ~' . S . S . 
R oma, ]959. Especial para <t Revista da CRB. 

, 

"Excelência, alegre-se conügo. ' Hoje (dia ' de Natal) não ' hOÜyE> 
i ;;acri~égios porque não abrí o tabernáculo". , ' ' 
: ' ". .. A cruzada? uma outra máquina de sacrilégioR!'" (1) . . " 
, Muito's' anos separam as duas expressõ~~, mas ai tendência jansenista 
,que manifestam é a mesma· ' - ' ,' ' ' 
', ' " Hoje, porém, é por demais .claro o pensamento' da Igreja sôbni a 
importância da comunhão freqüente e diáriaj bastaria citar os câncn.és 
'863. 592, 1367,2. o e reler os recelltes decretos sôbre a mitigação do jej1,lm (2) 
" " :MaJi, em 1938, a ' Sagrilda Congregação dos Sacramentos publicou 
uma "Instrução reservada" Rôbre a comunhão freqüente e quotidiana nos 

.~emfp..:írios, colégios ,' e' comunidades religiosas 'et de "busibus in e'adem 
,praecavendis"., Constatamos, com prazer, que ,êsse docwnento fo.i comçn
,iado na,s páginas desta .revista (3), com uma boa dQCumentação - : , 
, Não é nossa intenção repetir o que já foi dito, mas tão somente exa. 
, minar alguns aspectos que nos parecem de grande importância (4). 

,Novos 'rumos na doutrina eucarística? ' 

• Antes ' do mais se nos 
'h ouve alguma mudança nas, 
'comunhão? 

apresenta a pergunta: cum essa Instrução 
diretrizes , da Igreja sôbre a freqüencia da , 

, , 

, Podemos responder negativamente, sem receio de errar. Bastaria 
• . .J .. 

, ' , 

, " 

. {I) Ctbdc por T M, DEI1ELY"lel'> décrelc $1.\C;nadBtlQue$ du B1enheurolJX Pie X" NC\l\ 'oUe 
• Ro'n:1;;I ?háoir:l1iQlle 7~ (l QSi ) fj97 . 
{2) A.A .S. 45 (I 953) lS-22: "Sacram Corrunun1cnem ui Chrl!::iiHdelcs irequCM0r fecipe.re 

p ossvn' .. ," ,1'..A.S , 49 mS71. 177 . 
(3) Pe. j'. :::. l!E'l'l'lNG. · C~eR. "Norm.Q$ 'para a C(J."'nunhão F!"e-qüen1e"; RCRB 4 0958:',660 . 

' (4) . Para Quen: I:ôn c~nb:icD Cl h:xfo dUIIIos uni brA're esquema ::lo Dccumenlo. 
Divice-sG etr. 3 parte:; . l)e.po;s de U!11n hreve inlrc.cução onde é l .. ~mbrado a d ou1rirla' 
da çpmunhãn freqüent~ nc fgrera, noIO-5 .. ") n<~ 1.CJ parte, o perigo dO$ sacrLéqio3 :JC nõ!i 
são t omc:da~ as ne('e~~6rias cautelas . E SSQS precauções silO ~\JgeT~das. de 'modo çt::J"-:.lI, 

ria 2. rr partI! ..::Jue ~e divjde ~!TI. 3 parágrafos, 
.N.o § 1, dediOC:do 000 . pre'fJadore~, afirma-s9 que a COI01.:11hoo na.;) é obt:'getlóri:J e o ~eu 
uso é sujei!o a de:tcnr.1nadae:: condições. . 
No § 2 tru l(,;'-~e co .confb;eão exortando à [re :tüênda e a que se pr:.lporcione fàcalmc n10 
no'., $~mi~á:ios, cç..m.unidadse re li.qicsas G .cc-1é:;Jios _ . 
No § ~ ~Ü lt emanadas outras llormos próticas: 1) leml::-l'C"-:se a os superitnhs a obrigação 
de dvixar compbta lIbersada aos súditos em mk:çÕ"o N. rer."e?:;ão da SunLu Comunhão; 
2) Proibe-se (l ' ip.r.mirioJoqia "Ccmun:1.õo Cerol"; 3) 8;:Q:h:::loce-~ ~e o ace~so à comu
n1:ão sç;.ja fR;lo d I) .fal noC.o. que . os ql:9 nüo (.;Omungam. passem de:h:lpGtcebldosõ , 4) 
Sàbio.m.e-nto rocomcndq·re CQ\l lclc 1:.0 comunhâo dcs dcontG.ls; 5) l e mbzQ'-SO qUG nas 
manifestaçôe!'l cOltJU'IU5 ela jo\'cl'!.:S ·s2Ja bom claro qus ninguém e:stá obriqudo a p:l:rtidpQ!. 
A 3. u par~ü det(lrmino a'02 de-stinatários da In~trlJçõ.:. qUQ não poupçam .6!sfo:ços, u sanc.Q 
todos os :, ~oif.,;tI ,·er.:úme.·ndado6 e outros suge ridos pc-la s çjrctms1âncja~ p::u-ticularcc.. l=cro 
qtJQ todo c per:go de socri16(!10 seir:l banido (Usamos Q" edição feIta riO CQJl:.llentarium 
pro Ro:lig iosia e t Mis6Iona'I'Us. 20 U939), 203-210) 
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lEir O título: "de .abusibus praecavendis". 
Já na introdução, afirma-se claramente: "O qual uso (da comunhão 

freqüente e quotidiana), causa de inumeráveis bens, não só deve ser lou
vado, mas dcve ser ainda. mais difundido, e, não somente entre os jovens 
e crianças segundo o preceito imposto pelos decretos mencionados acima 
(S~cra Tridentina Synodus, Quam singulari, c o cân. 863) e observadas as 
normas para isso emanadas". . 

Na condusão, não se condena menos explicitamente o abuso: "São 
~stes os principais meios que esta Sagrada Congregação julgou deverem 
ser empregados .. ' para precaver os abusos, ou para reprimí-Jos de novo. 
se em alguma partc já se tenham insinuado .•.. Com atenção deve-se vi • 

. giar e tomar cuidado a fim de que o Sacramento da Eucaristia não se 
converta em detrimento pela malícia humana ou pela culpável negligência 
em precaver ou remover os abusos ... " . . 

E' então claro o pensamento da Santa Sé sôbre o uso da comunhão 
freqüente. como é evidente a condenação do abuso (5). ' 

Notemos as expressões usadas: afiana'se categàricamente que o 
uso da comunhão freqüente é "causa de inumeráveis bens". A esta "causa 
de bens" é quase inerente o perigo dos sacrilégios". Deve-se então concluir 
que OS sacrilégios não são inerentes à pratica da comunhão. freqüente. mas 

.. simplesmente um perigo que aumenta ou diminui segundo as circuns
tâncias. A Instrução foi publicada para obviar tal perigo que nem é ine
rente, mas "quaEe inerente" (tal é o valor da expressa0 latina: "quod quasi 
ipsi inhaerere cernitur praxi sacrae (Sinaxis frequentis et quotidianae"). 

. A Igreja não quer que os fiéis sejam privados de uma fonte de ri
quezas pelo simples fato que Se possa usar abusivamente.· De fato já o de

creto "Cum ad aures" (S. C. Cone., 12-2·1679) "reprova a proibição da 
comunhão freqüente. em algumas dioceses, proibiçao feita por causa dos 
abusos que se .tinham introduzido por meio da comunhão quotidiana" (6). 
DiSposições requeridos 

Quais as "normas emanadas" para o uso da comunhão quotidiana? 
São requeridos como condições, segundo a "Sacra Tridentino Si· 

Dodus" (7), o estado de graça e a reta intenção (n.oI). que consiste em 
·não comungar por rotina, vaidade ou outras razões unicamente huma· 

(&1 E. BERGH: Pout la Jlcrlnhué de la CGJntnUDioD fréquent. Rev. des COmIDo Rellq. 
15 (1939t 120. C. ZERBA. Ad •• talio ..... ad r .. uut. S. C. · ele SaClUa •• "tla d. 8 410' 
i:<mlbdo 1938: Al>ol1nar!s 13 (1940), 21 J M DERELY; cut clt, p . 1040. 
O ~implo3 fato do que a Instrução seja: "relõervado::" & já eloquen t;o; " ... 0 Santo Padr& 
Pio XI, Íom. quis somenle que Iôa&~ usada prudente. reservcda' e dlscretonwnte pelos 
biSpos 9 superior€>s .. "' : F . BRACCI: la comunlOn& 118i Semlncrrt, CoUeqt a Comunltà 
liecondo una reçeole Il15trusioD& d.ella S. S. dei SI1Ct'Cl1monli.s. Mon, Ecc1e3. 64 (1939), 246 

.. (6) CAPPELO: Trcn::t. Can. Mor .. de SacrwilenU., vol: 1. n.lJ 507, 2. p. 463: M':JrleJ;U, Te:.· 
rino 1947 • 

. (7) Poderia parecer extr.:mho que Sê cita a antlqo: lGgI5:a~-ão da Sacra TrldenMna e não Q 

do Código . E' ieao, porém, o que a Instrução mesma faz, r9n.ovando a. doutrir.cr do do
<:'.unento de 1905 (a5sim, por eXê!m,?lo, ci In~tru\'Üt.l lequer O cansalha do confessotl pwa 
cooung(Q' Ireqüenlemen.te, o qll9 não ti exigido pglo CÓcHqo). Ciro ta'rr!bém I PUHR: 
CommWlion frCÍquente# D.Sp. 11, col. 1267 

• 
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nas, mas para agradar a Deus. unir-se a tle com um maior amor, e. com 
tal remédio divino, debelar os próprios defeitos e enierinidades (n. lI) (8). 

Para, maior fruto do sacramento, OCOITe ainda uma diligente pre
paraçil,o e côngrua ação de graças proporcionada à' condição, ' fôtç<\s e de
veres de cada um (n.o IV) e o conselho do confessor que não pode (c a
veant confe~sal'ii) proibir a comunhão a quem está em estado de graça e 
tenha reta intcnção (n.V). 

, tste número é importantíssimo porque define o poder do confessor. 
Absolutamente não pqde proibir o acesso à Sagrada Mesa a quem t~m as 
disposições necessárias (9) , Conclue-se daí que o confessor nessa m<.téria 
não 'tem um poder a.utoritativo, mas meramente diretivo (10). O seu dever 
é de julgar se o penitente tem as disposições necessárias requeridas. Na 
falta destas, deve, como juiz, declarar que lhe é impossível o acesso à Sta. ' 
Comunhão. 

Mas o sacerdote no confessionário é também médico e paí; por isso 
não faria seu dever permanecendo simplesmente neSSa posição negativa: 
"Sabei, Veneráveis Irmãos, que não satisf,izp.stes ao vosso zêlo apostólico, 
enquanto não virdes os vossos filhos abeirarem-se em grande número do 
banquete celeste" (11). 

Se, ao contrário, houver as disposições requeridas, deve deixar 
completa liberdade, ou melhor, estudando particularmente' cada caso, levar 
O interessado à prática da S~,nta Co!munhão freqüente e quotidiana. "'Oxa
lá que os fiéis, até diàriameute se lhes é possível, participem do Divino 
Sacrifício, não só espiritualmente, mas também pela Comunhão do Aügus. 
to Sacramento .. , Estimulai, nas almas a vossos cuidados Cdnfiadas, a fome 
apaixonada e insaciável de J esús Cristo; por vossos ensinamentos, aden
sem-se à l'Oda dos altares, turmas de crianças e jovens que vão consagrar 
sua inocência ao Divino Redentor ... " (12). 

Não é tão simples, como parece, julgar a ' reta intenção dOG fiéis. 
Devemos ter pl'e;1ente que quando a Igi'eja iala de "coniessaríí" entende 
simplesmente o sacerdote q\le tem jurisdição_ O máximo que exige, em 
certos casos. (explicitada então a Circunstância), é que o poder dado ao 
confessor seja exercitado durante a confissão. Em nenhum easo exige que 
o confessor seja habitual. Ora, a um confessor que riao é habítuaI, torna
(Sl A cnuméraçáo positiva, para lal"r(Il)Da, é mmplcemeotGl "e;rempJifiC'Otive" e não "trnocttf· 

ve": Com. pro Reli9'. 21 (1940), 13'1. , Cap.pello (op.cit., n .. O 50S} nota que não são ns· 
cC.!lEários os trâs m otivos copulalivamenfe. 

(9) Para ·u::Iar a terminologia de Ccrppello (op, eit . n.() SG9,l} que distingue disposições n9" 

no) 
(Il) 

(12) 

ce99mlos e úte!~. . 
CAPPEIJ,O, op, c11.. n." 511.2. 
Pto XIJ: Mediatot Dei; tradução da ~1tôra V02es 0948) n." 115, .p. 73. 
Mediolor Dei, n.O 115, p 45. a fcrto da- qu(:l' a Constituição Apostólioo "Cbtistus DomlDUS" 
O.C. n.1l ]7, p' . 20} entre as causa;, (!Uo levaram. à roj,1iga~ão do jelum ~Uç(l'rístico, cila 
expro:.samente os colegiais qca não poderiam 10mar aUmonto ~Ia manhã se quless" 
sem comungar, demonstra quão long~ do pensomar..t~ do: Igreia estão 05 que opinom 
pala comunhão dCl':11n1caJ como lm~dida "uficienle · da vida Q:.J.carís!iccr ·dos 'ovens {cÍI. 
P •. LI:. BL"I'TrNG arl. cll. p. 661-666) , 
"O gacêrdorte gl~ 89 preocupeI, acim.a ria tudo, om lavar 0$ c.tiolesoontA$ à" ~o~UZlhão 
freqÜente a à viaita c-ucorislica diário. será o m.elhor diretor e.splrltual". ANGIONI AN· 
TONIO: "La d!t<.ion. Spirltual. Della 01(, e"muliv"- _d. U.TlQ,A., Bologna (1958), p. 169. 
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. . 

~e extremamente difícil poder julgar a reta intenção do penitente. 
Nao é pruderite concluir a ausênCiliJ d~sta somente pela confissão 

repetida dos mesmos pecados quando. o confessor', além da freqücncia 
aos' sacramentcs. não vê outro progresso e esfôrço (13). 

Estamos em um campo onde entram em jôgo a liberdade, a con~
tit uição física do indivíduo, o ambiente em que vive, elc. Não se pode, 
por isso, dar uma regra fixa. Cada confessor deve julgar o seu caSO. Lem-

· bremo-nos que na vidn espiritual, às vêzes, Se pode estacionar pOr anos, no 
mesmo estado, sem que per isso falte um certo csfôrçn (ainda que me-

· díocre) (14). Tal esfôrço é, sem dúvida, um motivo sobrenatural c, por 
. isso, . não se pode negar a reta intenção cio comungante que o maniteste. 
Ora, para q; tiéis excluindo o caso de seminaristas, religiosos e alunos 
internos - ~m geral, o simples fnto de virem cctidianamente à i.greja para 
a comunhão e de se confessarem freqüentemente é um elemento favorávp.l 
à pre.unção da existência dêsse esfôrço espiritual. 

. E' de suma importância, ao contrário, constatar se o comungante 
faz regularmente a preparação próxima c a ação de graças preporciona
das às suas possibilidades (15). 

Um outro ponto não menos importante, constatada a falta de prepa-

(13) "AI9Ur:~ autorE9 hnsi=Kldos no n.1I 3 da "Sacra TrHcntina" onde se dioz: "Ainda qt:.A soia 
dO' maior coJ:\' en:êncio qc.e ::>el que (omunqum. freqüenle ~ m tt:ijl]namsntlÔ/'. sojcm isel'l-
105 'dos pecados v9nlai5, ao menC$ dos plencmsntao delioor::roos, G qlle não lh&5 lEmhon; 
l"::Qnh:.lma al".!iç5:o .. • ", deduziroIr. C! 'Je S~ d~veil1 jul<,1{.:'r :$tlm rota lntençõo e, por isso, 
de'/em ser ohstadr:-s do práUca da comunhão cotidiana, 00 que não se }:reocupam C'oiu 
os J)eCoê.os YE-oiof$ nem querem usar es meios 119c:essáó)s pt.;:ra se U"Tcrmm dcs rl6!t
berodos . 

A ::>o(lr:xda Con9reqoção (de CcncíJ:o). em duas ca rtae C1 um dêste~ outOTP.S. re· 
provou t;,x\, .. llc!lami!uttl tt11 oplblon e ordencu =Jl;.e !ÔSSQ cancelada do ::;eu li-Ira. Eis o 
ftllnr do man..jnto: . 

"O tx:êcho: (l comunhüc freqüent~ deve Ber nQgado: àqueles que 050 36 prno
C1.\paI!l cem os pE'~.'Qdoe veniaia ('Tenlalia non curoo.t) (;J nã.o euu:.Pagtrm nenhum esfôrçc 
(n·.lllumqu~ cc·natl;.:!.n odhibenil 9Cra emendar-se dêstes . . . nem empr6gam ner.hum maio 
pora sair c'.Ô591i' ~5lado <do mediocrídG'de:', (edição de 1911 p . 182 ,lU::> 3 primeiras Ij. 

nh'ls) r...:10 parcx.-e (;on:CJl'm~. ao tl'~ho do f>c:Icroto qUG diz: ":récla mens in eo EJct" 
(25/10/1912) . 

".As 3 Úl:lruCIS Jinha~ da ' pÚ·ll . lQ,2: IX. mAsmo :nodo deve'se nêgor àqueles qllO 

não $" J:npo:"tom ' com 09 P6cacio~ veniais . . . devoro simple~me~te. ser omitidas" 05/12 í 
1912) F. m!nT·p.lv:'. J\BBLLiI\l\: De Sae:amentls, F.U.G. (Romo) 1947. n ." 235 p. 13'/ · 
l~R . Crr. também fiEGATILLO·ZALBA t 'l'heoloilce mOJxdis 5umma vcl I[l B.A . C. Ma.· 
drid 1%4, n." 342, e.fI p . 249. 

(14) " . .. illo r.er:e ~Afidl;t qut a c:onacu progr8di&ndi cbsUueblt. Sed non ince séquitur 
fieri non pa3se u: guls practicc si~l ::I l b vitf..l ::5piril'.loli. saltAm Cfllood Yi1ae pal'Íõ:lc· 
lic.'ueuJ. Somper QJ..:.idem niiqua merila acqulrp.t suis cporibu8 in gIalb lac~b ot rito 
reciplcnd~~ Wl:cromor..tis; sed pnle](1t non perfectior fierl eiu:s · ... ila. Q'.1.0!UUU6 in, Aa !'; Ihi 
vicis:: lm Bucoedent periodi mo!<>ri s f9fvoris et r-oatE':l majoris' nogligGnlio.Q. i ~a ut qucci 
proh'ildt perlecliono in priori perlcdo, in altera omitia'!: un::Ie plu::5 nlnus eC<.lem ptl l'foc
tionil3: qradu per a r:noc rnu!tos E:t~re pot~rlt. Ncc r<tr:lS v icatur esse C:lSUS intGn' animc:s 
nnn quidetn VQi'9 te~idae, ceci medloeritatiinhõlerer:lea • . qulbus praec~e deast , vc;um. 
ccnti~uum ei effi\.'l)X pa[ fed!v:iis rnalorl-; d!')~ir.Mi\lm". DE GUIBERT: Thecloqla SpSritucrlis 
Alc&liro et M~ll1ca: Roma 1952. pp. 116-117. 

· (15) . Cf .• · CP.PPELLO : . cp, 011,,' n," . :;09, 3: " .• 5[9. 
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r .. ção, é conhecer o grau de instrução do penitente. Muita gente pensa qu~ 
para ' a comunhão ser plenamente frutuosa, basta a. recepção da Hóstia: 
E' claro que em tal caso, não se possam obter todos os frutos q ua sé de-

· veriam esperar. Mesmo assim não se pode afastar o penitente da fre
qüência à mesa eucarística, porque a preparação e ação de graças. sel'lam . 
proporcionadas à sua conàição estimativa. "A c9munhã<J freqüente assim 
recebida,' diz Regatillo (loc. cit.) , pelo menus, evit2.rá pecados mais gra
ves c mai.s ·freqüentes". Não é êste um resultado positivo'l 

Se; ao contrário, o penitente freqüenta 'ordinàriamente o mesmo 
confessor - é o caso do~ q Ut~ v ivem eln regime con'l.unitário - êste deve 
sugerir e fomentar os· rnotivoR sobrenaturais". Como vimos, absolutamente 

· 11~.o pode se contentar em verificar a falta de disposições para declarar 
a iliceidade de tais comunhões. 

FOI'mação eucarística , 
• 

Esta consideração deveria levar-nos " fazer um exame de con~dên-
ela. Nós, sacerdotes, como formamos os fiéis à vida eucarística? Já não 
nos referimos a uma certa e~piriiualíd"de eucarística para almas de escol, 
mas à simples vida sacramentária de todo bom cristão. 

Nota-se uma sensível diminuição da freqüência à mesa eucarísti
ca, depois da última guerra (16). Os diversos autores que tratam do a~ 
sunto variam a enumeração das causas, mas em todos encontra-se um.a 
constante: a ignorâ'ncia (17). . 

Para sermos lógicos, então. descoberta a causa do pouco fruto das 
· comunhões, devemos remediõ.r. Ora, a deficiência não prqvém un:camen
te dos fiéis. mas tam bém dos pastôres. Se êstes, porém, nao estiv.erem 
convencidos do valor da comunhão (18)? . 
. Isto não impede que c dever dos pregadores sej a cnsinar ' tôda . a 
" 'crdade, i. c. a náo obrigatoriedade da comunhso freqüente e a neces~idade 

• 
das eondiçoes H:querictas (erf. Instructio; Com, pro ReI. loc cit, p. 204, .. , 

A Instrução inEiste também para que se promova um meío impor
tantíssima de formação euc2rística: a cO'nfissão freqüente: 

"O comungantc que vive em comunidade deve ter a possibilidade 
de se confessar não somente nos dias estabelecidos, mas quando quiser e, 
o que é mais importante (peculiaris "st momenti), antes de comungar". 

· "Onde se comunga freqüentemente, deve-se ter a possibilidade da confis-
· são freqUente., mesmo quotidiana". "Enfim, nas comunidades dc adoles-
· cenles, tanto quanto fôr possível, na ·hora da comunhão, facllite-se o aces

so ao confessor" (Instruetio; Com. pro ReI.; loco cito p . 205). 
Pensamos que seja êste o ponto mais incisivo de. documento. S" fus-

(iS) Cfr. Dunn. )oc. dt o 1288: :OF~rn';':LY lnç . {cf.. .9~9; )? o ANASTASIO :DEL ISS. nOSARJO: 
La cOJ1'\untonc F)'equentp.: Riv. dI Vita Sp1rHuale ti (HI52), 172 . 

(.1.7") . ~'A vida :me,.Tamclltol é confundida com umA. dcv~() ql:n.lquer; .a C,:n~a de t al . (!.op.~ 

fu!i1l.o é j~\stamen tp. .3. Ignol'."ncj~. Regulcla pr.la indiferença. 8 superf1t:i:aÚdadc . P. pele,) 
hábito ~,.lél'll". P. ANAS'IAsro Dr.;J." S8. ROS. loc.. clt. p. 175. 
Cfr. DUHR (loc. clt.l; DERt.:LY. Jut.:. Clt. •. P1) . 900 c 1044. . 

08) efr. L. BRIGUE: Pie X et l' EucharJstle; Aml du Clergé 61 (1951). :517 ... 
. . . .. 
.. .. . 
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, , " . . : se observado sempre, não haveria ,mais ocasião do ' '~perigo" de tan,to!; ,sa-
: cl·ilégios. , , " 
" : Como vemos, um dos frutos da oCimunhão freqüente :;eria a valori
,zação prática do Sacramento da Penitência. 'Ensinemos aos, iiéis que não 
'se vai à confissão somente, para ' receber o perdão dos pecados, Il)as tam-

bém paro, haurir dela outras graças que lhe são in~rentes (19)'. ftste pará
grafo da Instrução relativo ao sacramento da penitência, está , muito bem 

" comentado pelo ,Pe, J. E. Betting, CSSR. (art. ~lt. pp. 661.664). ,A suges
tão para que o padre chegue uns 5 minutos ,antes quando deve celebrar 
num educandário feminino, é ótima (20). Não seria então o caso de dar . , 

, a jurisdição a todo o padre que deve distribuir a , comunhão em tais cir
cunstâncias (21)? pelo menos "ad modum actus" a quem ainda não a ti
vesse, cemo p. e. os neo-sacerdotes (22)? 
, A Sagrada Cungl'egação não deixa ele impor outros meios de ferma· 

'ção cucarístic8 para que se, e~i1 .... o mais possível o abuso da comunhão 
, nas comunidades. ' 

"0 primeiro, é justamente a pregação clara ("apel,tissimis verbis") 
.. por parte do superior, de qUi, ninguém está obrigado a comungar; 'tal 
, ,pre~açao não deve ser contrariada com a prática; por isso quem não co~ 
' mun:ga lreqüentemente não é absolutamente digno de reprovação. 
", ' :'" Confessamos, porém, que' não comprEendemos a doutrina de grandes 
"fu:ói:'aJistas, como Larraona '23), Zerba (24), Bergh (25), sôbre os motivos 

objetivos que possam levar um fiel bem 'disposto e que tenha ocasião 
' ,(sen1.'impedir seus deveres de estado), a não comungar. A tal "humilitatis 
" causa" da Imitação de C.-isto, dificilmente pode ser apresentada como ar

," guineii.téi; pois, a "Sacra Trid. Sirlu,dus" enumera explicitamente os motivos 
positiv9s ,P!lra fazer uma boa comunhão: "para agradar a ll,eus, unir-se a 

":1:le cem' Um maior amor 'e com tal remédio divino debelar os próprios de
" feitos e 'rinfecmidades". 

, ' " Ora, quando uma alma é humilde, reconhece que , com as próprias 
fôrças não podel'á progredir. Há um "remédio para suas enfermklades e 

• 

(1!)) " . .. recomcmlam<?1:i vivamente O pio USo, Intl'odu:-.tdo pC!ln. Igl'C:.l<l sob a insp lraçtlo 
do .EisP;irito Ssnto. da confjssno freqüente, que aumenta. o COJ1hcctmtm.lo Vl'Óvr!o. ae,seu· 

" volve a humiWudl! Cl'.h:ltS. desarra~a os ruáus coBtumC3, combate a negUgência c tibieza 
esplritual, P~~CD. a con5Ci&ncla. fortiftca. 3. vont:t<1e. presta-slJ A cike!,;&o eSPiritual e. 

1)01" virlud~ uO mesmo sacramento. aument.a a gl'Oça"; . :PlO xn: MVlSt.ici C<lrporls; tt'a{t. 

VOZeS: (19~6) n.O 87 p. 45 . 
.. (20) L~mbrenlo-nos de Que a obriKaçfio de »repnrat--se à. St&.. ComunhAo "juxta \\nh,1SculuS

que vlrta:. condWon~rn ~c 0(f1e'a" (5. Tl'hl. 81n ., n.9 'IV) obrjga ta.mbem o celcbrantc. 
será um grande lncO~odo. . " . 

. (:2:1) .' Ta' pl'<lpa<;:te. 'pOd.eria também ser 111;l1 tl.s cmunlc1aOee ' rcl1g1os<la. Não escondemos ' os 
graves 1nconvel1ient"es notados por LARRAONA: Ad.D.otatloJ\OS; CODl . pro ReI . 22 (941). 

·,22) E'. praxe ·c10 Vlcartll.~ de Roma paTa rJbviar a, falta õe olero (t ! r, dar ;). jurlsuiÇao 
. "ac! modwn actUI'l" Q. todo e qualquor sace.:dot& Q.uo exerça a.ptlStolado Da. })l'.rlfE".rla da. 

cldade. 
(231 art. cit.; Com. pro R~l . 21 (1940). 1'335. 
·(25) art~ élt., P 122. , 

, 
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,defeitos", por que deverá se abster '(26)? Se a comunhão fôsse 'sbmente 
um prêmio, e~tariamos de acôrdo. Mas não podemos ver a cónseqpên. 
cia que há entre a premissa de que a comunhão seja remédio' üi<)r isso 
'mesmo meio de perfeição) c a conclusão de que ,não se comunga por 
não ser digno (em .outr<lS palavras: por não ter a p"ri,,; ~ã o necessária) (2'1). 

Hoje, 'Como nota muito bem o P e. Betting (28), "não temos mais a 
cscu~a baratp, de ter quebrado o jejum Com água". ,. Por isso a verdade 
obl'lga a pregar que ninguém é t,()llStrangido a fazer a ,comunhão. Quem 
.a d. ixa um dia ou oulro. não fo7. nada de mal. Simplesmente Usa de- sua 
libc~dade. Enü'e dois bens, o interessado escolheu o mcnor (isto não ,sé 
podo negar, sem minimizar os efeitos da Santa Comunhao) (29) . , 

Pelo dito, pode-se concluir quão ilógico é a posição daqueles que 
preg,ml a ahsten~,ão sistemática da comunhão nas comunidades, mesmo 
de adultos (30). Como vimos, a; "Instructio ad absus praecavendos", esta
b€lE'ce um meio muito mais efkicnte e conforme às diretrizes da Igreja: 

{26) STEI"ANO /lNTONI: ll.reve G.1t~Jll.:>mo Jntol'no uUóL COOlullione fl'equont. ~ : ')' o~i!lo 09(0) 
9; à pergWlta. por que muRos s~ nrl)S claUf.ores ex:giaru tant~<I d.isposiç6es para CórilUl'I-' 
gtlf freqüentemente. rc;.:pondc: "S. F I"aJ'lCisco de Sales. 8 . Afonso de ) .ig61·.in P. out ros 
esc:ritllreA. al~m do e.~tõ.do Clt' ~raça ~ da. reta llltcnc;li.o. requerem ollh'lMi d'is;po!;lç6cs. 
prinCipalmente o nlio afeto no pC(~:ldo venjal, para Que a. comunh'5.o d1ãtia A(~la pr()ff(!1]8 • , , 

porque. qwtnno cScl'evJaJll, a J.:~eja - que é a (mica mestra 111faUvcl do verdade ..... 
11ão liQTia nind(1 dcCWido Q, qu~tl\o'·. . .. 

O lr.t,~~JUo se aclica à dc.m trina da jrnlt,,~5.o de Cristo. Depo:8 que a Jgreja emsill3 
t50 expl1citalTl<m t(l que Q EUC"lir.ii::tj:::t 6 um t't"..tl)(!d,j:l IUU3 1i"ral'~nus rJos pc cado3. jU$t;) ~ 
mCi.lte Quem nr.o !I~ sente ~itgno por causa de: suss Impcl'fe1c6es, é q,uem mal~ n CCClSs.itfl. 
d e lal tnll3menoo, .. . . . , 

(2'1') A r.Ol·jn3 d:Jfia poto li . :EYMARn val'ecp.-nos slnte:tizar perf~ltamentP. o <1uJllo aRpP.P.t.o 
• 

da Comunbao SaC1<\xnental como fim t'I melo dG vjda esplrit uttl: u'(,rivc i para. CQl~~T!~p~.r .e 
(~Omung:ll p:lra viver saut:mIC.'nte" ; A lSilutirnrtw:t Ent'..:u'i$ltla. voI. 111, p. R8; ElIit, ' VO:t.ê~:19fj5 

(28) Art cito p. (iGO .. . ;, ... ' . . . . : .: .. ' 

(29) T'.T.<iO depe1:l.de do medo com quo se llxn6e a uoutr1na . Falanc10 às crlanç1\3. pOr ·, exe~. 
:pIo, se se cxcmpUfie.o. ~orn a es:;colha de wna pro.fi !OStio como rr,t"rilco e . r.Brl1intelro, moo
t;mnrtn (!omo tOdu!J W':I dtlas s~o honr Adas, ma.!l/ uma 6 melhor do qU<! a oub'a, certa~eot:.(!o 

nlio I'nr6 fa!sttJcada JI consei~n('Ja d~ ninlJuém. 
(tO) R, B . ROBERT: ()mnmn:niOll fréqu.entc et ah~tention; Ami du Cl~rgé UO (19:50), 1<19_ 

À St.l9. Objcç;;'() de qUA não haverlR. Pl'UICaIY1lmte l1lJertlar.le de ullo (;omungar qmm d'o M 
auperlol'c! nunc;3, se nb::: tcm l.1J:Oa. 26 vez, rcspondf'lmos que é majs positivo e salutar ltl.~cr 

ver aos <thln(,u~. ~ novlços (ou noviças) quo os superiores não t@rn nc11bum pêJQ de ,i!e 
confcf:f<sr \!m fTeqilentemente atlt(>~ da r~orrn~nh~o, fôr a dos dias eslabalt:cidos para Isso. 
ll': lrJútI.l querer vel~ &a("rllégios por tôda 8. part€! . O que fa.lta em ta ~t:: cS<!rltorcs ê um~ 
9ir_cera convicção do v::llOI" do sacramento . Quanto mai~ :::e concede :mais quer€-m" , 
A êste rc~pclto é eloqüente o fato de que num grande col~gio re1igi~n rlo ,centro de 
l'atti", (n[') loteio (lO E;~C1Jlo), com Q pretex.t o «.lo Que o artigo do rcgul~mcl\f,o que pres
"revia n comunll'-O Jnen~al poderia ('oRI'~tar a li'hitt<dac1p. dos alrulo:s, t:! "Ulbeleceu-se- um 
lntervll-Io de tré!:C m~tH?.s entl"~ ~ comunh6e.s (cft' . A . GRUMEL; I ,a Comunlon t't'é'luonte 
ot qnotjdi~l;1nc danK les 18(:miUo.tl'es ct. c:C)Jlt":f!f~ Le núcrutemellt SucerdOtal •. d~zemb~o ' d'e 
19fHH _ HoJ p. OSl'cccrla um absurdo, ma!f a tcnd'~nci3 ainda nlo foi cOlllpJ:etflm.enr.e. extjr 
pada , se não cheg&m08 ~ t,-l ponto; é porque nos lllt1mos SO an08 . oa Romo.nO$ Po~Uf1ees 
ff\lam clara::ne:ntc r cpctil"ldo semp re a ln.esma doutrina. . : 
DF;R!i:I .. Y art. dto ['l' . 10·J2-)0-)4 /..L'a.ta cx,tJliclta.mcnte ~o prolJtema. ~Otr. uma. 'b~~ ~o

cwncl-.'t,aêa. confutaçao do sOÍ'isma e al;~im çonclúr: NOli :'ia resposta foqnalmen~e ' n~g.o.ttva 
a E"Btll. VI'oposta da al::sten lZ lio a:stemlitJcu, ntio faz Q.ue nof!. impelir aind~, T"Ilals ~ , l,jL'~.ÇO" " ',,/ .'. .. , 
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l11zar ,uma f'orm.aç~o eucarJlitiC:l Jntegrp] o ))erae\'l.rsnte . 
CCr . tamhénl A. VERME}ERSCH, :,", 1.; De' pruvnt:onc unte S. 
de Re Cano et Mor. 15 C192'1} J). 96. 

· a confissão prcqüente. 
· Um exemplo de D. Bosco. 

COlnmUm()ne.D11 'Period~C':l 

Muito antes de Pio X recomendar o uso freqüente da comunhão, 
m~i.to antes que. a S. C. dos Sacramentos Se visse obrigada a chamar a 
'atenção sôbre os abusos (a que a falta de bom senso, continuamente dá lu
gar), os princípios doutrinários e pedagógicos de um educador santo, D. 
· Bosco, propagados sem tomar em consideração certas opiniões da época 
e sem deixar S'" transportar por um falso entusiasmo, nos ofereciam esta 

• A .. cena: . . 
Quando se observa um educandário dirigido pelos filhos de D. Bosco 

e:' segundo o seu espírito, durante a Missa em qUe se distribue a comu-
. : nhão, uma coisa impressiona. Um ou mais sacerdotes, segundo a impor

tância das casas, se põem à. disposição dos jovens para as çonfissões du
rante a missa. De vez em quando, vê-se um jovem que se levanta para 

· se confessar. 'Algumas vêzes ê um escolar ' ainda muito criança, outras é 
, o. aprendiz mais . velho .. As vêzcs 5 ou 6 penitentes de diferentes idades e 
:condição. estão aj·oclhacios perto do genuflexório que serve de confe~sio
,nário: .. Depois do "Ecce Agnus Dei", eis que alguns saem do primeiI·o . 

. "'banco ao mesmo tempo que outros vêm do fundo da capela QU dos ban
.. cos. centrais. Cada fila envia o seu contingente, sempre. porém, em pe
:'q\l,(lnos grupos. E. dur:J;l1te todo o tempo da distribuição da comunhão, 
. -unS ,vêm, oub:os vão e outros, ainda, rezam ajoelhados. Quando o sacerdote 
volta ao altar, seria difícil dh'ec quem comungou (31). . 

'""."''''' ''.1;'01' que isto? D. Boscu proibiu aproximar-se da mesa da comunhão 
·,.p(jr .... O:r.;iem de bancos. Piedade, sim e muita, mas liberdade na pied:lde; a 
comunhiío freqüente e mesmo quotidiana; ' mas ao mesmo. tempo inteira 

·;liberdade :.para a comunhão. Isso também nos dias festivoS. 
· - .. . . Deixou' escrito no seu regulamento: "Não se deve obrigar os jovens 
, ii"'fr'ii<'juénhh' . os sacrilmentos. D~ve·se somente estimulá-los nês'tc c dar-
.,)4es facilidade de cumprí-lo" (3'2). . 
,,", ,. Diante dêste exemplo prático de grandc valo.\' . (considerando-se 
"á lrientalidade da époc'a), qual (j fundamento para se lastimar sacrilégios 
' ~m um ta] e.mbiente? . . . . 
; .: . Por quê .não renová-lo nos nossos colégios ainda boj'e? AssiIil fa,. 
zendo, com ' quais argumentos poder-se-ia ainda afirmar que "as comu

' hhões sacrí1t'gas :são ' a sombra triste da comunhão freqüente" e apregoar 
, que"rios colégios . devemos fazer "apostolado de tudo. menos ' de :comnnhão 
; diárja?" (33) . ' . . ,. . 
· .' . 
. ~ . . . 

"31) A "InRtrllcno" prl:!.3'.:reve que em ((dM &!I comunidades tle crlp.nças 4Iadole.'icC'ntuU" se 
:. pro('eé .l dCG:3c modo. pe .. J. E . Dettlng'. a'rt. cit . p . 6a6, Jul2':l que '8, ol1rli'::tt'no PIe extt:n ua 

&11 cOmunidades ' de adu ltos. O ,ehudc80 . Ftei AJ..EIXO VOLKERT O.F .M. flYeg,ttmos Ç3S0. 
. paltorajsu. R .E.B. 14 (1954) p . 739. "10 ~n !'la. me~ma opjllia.Q, · , ,. . .' . '. . 

· .(.32) La . coníf$8ton d la collulllmfnn . dnne Ice maí90na d.e D. ' :Bosco; Extl'ait dUo Hul1etu. 
' .. \ ' . . 

.~.' Salé~len; Le Trêa Ssint SaCJ·~ment. 26 (190~-1902). ' ~07 209. 
· -tUY Pc. J. E . .DE'1'1'lNG art. clt. p. 661 . . 
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RELIGIOSOS (1) 

Pc . Pn,. Frruncisco Xavier iJockey OFM 
Convento São Pra1'cisco - Sal'IJado~ (BA) 
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-
1 _. Preliminal'es 

r ura evitar dúvic}(l.S e ind,crtezas com" 14 clação à entrega. e "aceitação ü<e 
i):,.rl~guía$ por Rellgiosofi, convém d.i5t ingtlir entre a forma estável c a tetllpHrá~ 
ria. A~5umir apejlla5 a adm:nisLra.çr.o tcmporál;a de urna paróquia secular, fa.. 
vo~ede pouco a Cura de almas e os prilpr ios :H.çligiO$05 . :Mesl.l1o 3!:isimJ os Bis
~)OS podefão COI:.t él f C0111 a ;Jf1a vontade dos Supefiores Ma.iores ou locai:;, de 
.acôl'do com .as ordenações. parl iculares de cada Ordeul ou Congr .. cga~ã~" qlla.lldo 
pedircm a ajl1da dos Religio"lS . A entrega lcmpoorária pode ser feita pelo Or~ 
<linário do lugar, sem recurso ;, Sagrada Congregação do CondEo. Os Reli, 
giosos, no el1t~mto, não ac.eítcm €SHas pal'óquias~ senã.o em l'll.JIL íonnitlade · conl 
suas ConstituiçõeR ou F.~1atl.ltos c $Ctn antes terem feito o c(.·wnvêniú com o Pre:. 
;3do diocc.sano _ E:xc<:':to, talvez, o caso em que a adtni.ni ~traçao se estendesse ~ 
longos anos, s t~r i'a fierta111ente irrcíletid.o se o., Religiosos, ~em olllra perspecti
\."3., quisessem construir casas ou outras edificações na.s aujacências da matriz', 

-e~perando 'lue, desta maneira, conseguissem maior estabilidade_ E' claro, pois, 
qlve Q Bispo, entregando a paróquia por falta momentânea .le cJef<) secular, não 
-está de forma alguma disposto nem obrigad~ -a ccdtr a parú<luia """ Religiosos 
(iara além dn prdZO prefixado. Chamamos a atenção expressamente para êsté 
ponto, a fim de quc daí não resultem diiiculdades e c"eIlluais prejuízos mate;.'.
dais para os Religio8'OS, sobretudo quando não tiverern ola.r amente asscgurad<? 
a propriedade dos terrenos e das C(,n;truçõcs. -

Ademais, a assim chamada "unio a.d temporal ia tantum" (cân. 1425, § 
1), ali seja, a união de uma p,u-óquia com a C<\sa religiosa, em fôrça da qual os 
ReLigiosos têm direito aos rendimentos temporais, salvo a porção côngrua des':' 
tillada ao púroco, cabendo a cura de almas! porém1 a Uln' sa<..terdote se(u1ar~ 
apresentado pelo Superior Religioso e in.tiluÍ<!o peh Dispo, pertence quase so 
à história. 

R>e9tam assim apenas duas modalidades que podem interessar aos Reli-

(.1) Puh1lcarno..c; J:o vumenle, 
~lesjást1cns e R<'1iglos3.s. 

para atender fi, nUllU'eoflos pedidas de .Atltor1dad~ 

A RElIMÇll.() 
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g1f.>SOS, 'querendo ou de,'endo assumir a direr;ão de paróquias: a .\1n,iiío. "pleno 
iu1re" e a adm~.IlistTação llnr temj.>o il1mitado .ou Um perpetUtlln". Enqua11to a . 
primeira forma foi t.rntada no ci\u, 1425 §' 2, a outra não se 'encontra eXl'líd
tamente no Çódigo, mas . o mesmo a admite, bem como o estilo da Cúria Ro •. 
mana, O . Religioso incumbido da cura atual elas almas nu!na paróquia tinida, 
é chamado" Vigário atual"; o titular .de uma paróquia não unida é denomina
do de "Pároco" (c5n, 630 § 5,451 § 1). Suposto isto, restdngi\lemos as nos. 
s.~s cOI1s.id.eraçõcs práticas a estas duas modalidades. Antes, porém, nos seja 
permitido fazer as seguintes advertências ou ressalvas: . 

1, - A Sagrada Congregação do Concílio continua permitindo que os 
Srs, Bispos cedam paróqu;~s "pleno iure" acs Re:1igiosos, Kão pede haver ne
nhuma dlIVida, como nos atestou, e.'<pressumcntlc, o Rev , Pe, Anastácio Gu_ 
tierrez, C, M , F., membro da Sagrada Congregação dos Religiosos, 

2, T<1/oto a "unio pleno iure", como a entrega de lIIna paróquia por 
tempo limitado -ou "in perpctuum" requerem SC1[J1prC a permissão da, Sagrada. 
Congregação do Concilio Ie, confor11l/e as disposições das Constitl1içõe3 própria, 
de cada Ordem .ou Congrega<:;.ao, a aprovaçao do cor,vénio ,<Om o Bispo pel"s 
competentes autoridades religiosas e o beneplácito da Sagrada Congregação dOI> 
Rieligioscs, 

3, - A entrega de paróquias, qualquer que ter.h" sido a n10daJidac1c •. 
não ~ absoluta .. no sentido dre que os Religio'os possam alegar um dirdto ad. 
quirido, m..,1S fica SCtl1pre subordinada. à cláusula "ad nutull1 ,Sanctae Sedis" ~ 
isso quor dizer que os Religiosos <lev~m acolher obedientes a dleci.ão da Sé 
Apostólica, quando 'mandar devolver uma Pilróqttia ao . Prelado diocesano, 
~ . 4. - Tud~lvia, o Ordinário não tem puder para tirar as IYd.rúquias, con~ 
liadas aos Religiosos numa das duas modalidades, sem recorrer àS , Sé c p"-
4ir_Ihe a []ecessária autorização. Corl{orrne. a praxe hod;erna, ROma alendr.rcí, 
inoubitàveJrnen te, ao rC;:'(llleriraenl"o do .Ei~po, se apre:4enlar T<Jzóes jtl~tas c con .. · 
vlllcentes . . Num caso particllJar1 sabendo os R.(~lig-iosos COln certeza. que a S . 
Sé ignora alguma circ:mstâ.ncia inlportantc, O ret:l..lr.'!iO respeito3o à tn€::nlla po
derá ·ter deito favorável ' para os Religiosos , Pc)!' via de regra, porém. será 
mais conveniente proc.urar chegar a · um acôrdo COIn os Bispos que sertatnenl"e: 
estarão 3empre disj')ostos a respeitar os contratos e a evitar quaísq!.l(''1' ÍQljUSti. 
ças. . . . 

5, - Tôrla a paróquia unida "pleno iure" à casa, Província, Ordem 011 
Congregação torna-se· Hreligiosa", continuando u·secular" 110 outro caso. A111d~ 
que esta diferença não se afigure css~ncial com relação à estabilidade 0\1 fir_ 
meza da paróquia, eorntudo é sumamente aconselhável que os Religiosos in5Ís_. 
tam na Ul'uão Hpl~nl) iure", por ser ainda a mais respeitada e a mais garantida. 
O Ordinário, po!' Sua vez, não poderá opor grandes difk.uldades, se, aliás, j4 .. 
estiver 1:esolvido a ceder a ad!t1inistração da paróquia por tempo ilimitado, 

! ~ . Camillho a seguir . . . 

Desejando o Ordinário confiar uma paróquia aos Religiosos, . a mal1~ifa' 
lI'Iais prática de proceder é a seguinte : · .' '.' . . . . . 

1.0 ~ Con'vênio entre os ReLigiosos e O Bispo, Estn ccl,\'>vi!nção tem 'ca'-
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ráter particulat, mas I;.'lita circunstância r&o afeta elTl naua. a obrig~to~iedade 
mútua. l\ stÍa finalidade é: golrantir e d~~ftnt.1er 0.-:' iIlterês ~.;es <:~ direitos dos Re.. 

"l.ig.tosús, COlllO ainda pedir alguns favores ou di~pensa~ ao Sr. 13i~po. 
2,° - Pedido do Bispo dirigido à Sagrada CongT.egação do Concílio, so~ 

lkitando pennis5<1.o pa.l~a entregar a paróquia "pleno iure'.' ou para a adminis_ 
tração por tempo ilimitado aos Religiosos . N esta petição o Bispo deve refcrir" 
a.) o motive por que qu~r conceder a paróquia aos Rclig;'osos ; b) a convcnçã.c'· 
010 BisjlO com os Religiosos, Se 110 primeiro wnvêllio os .l{eligiosos foram . os· 
principai5 interessados, (:<).1)(.: ncstà convenção a iniciativa ao Bispo. O fim visa
do é: garantir e defender as direitos da diocese, sobretudo quanto aOS bens mó_ 
veis e imóveis, Emtre os dois contr<l!u,s não pode haver nenhuma contradiçãó, 
mas isto não exclui que considerem pontos . c1Herentes que, em .pa,rte, 1ÚÍ0 p0-
dem nem devem figurar na · convençÍlo do Bispo com os ' Religiosos . Esta, exige, 
.c>;dusivameutt', o preenchimento de um esquema, apresentado pela própria . ;:;a
r,rada Congrega.;iio do Concílio. COmo sabemos através ,te diversos rescrit.os, ·jl . .. . . . . 

dita Congregação quer que o Bispo siga rigorosamt\llte êsse fonnulário, *jei_ 
Ja!ldo qualquer outra (orIna de convenção, , 

3, - Carta endereçada à Çú~'ia Generalícia, contendc;>: a) o pedidO do 
conscnlcimento do Definitório, COl1Selho ou Superior Gera! para poder aoeitar 
a paróquia; b) o pedido da aprovação dei convên;ç entre os Religiosos e o Bis_ 
1'0; c) a cópia dêste convênio; d) a menção do recurso feito pelo, llispo à Sa
grada ç"nr.regação do Concílio ou da licença já obtida; · e) o pedido para ·coo_ 
~cguir o lJellcplácito da Sagr.ada Congregação dos Religiosos, jUllt,mdo.se , para 
isso uma cópia do documento enviado à Sagrada Congl~gação · do Concílio, Para · 
economizar um dos recursu>s, é permitido encaminhar dois c.1êstes documentos 
à Sagrada CClllgreg-.l<;lío dos R,digiosos que se encarrega de remeter um à Sa
grada Congregação do . ConcÍlio. :Ê:ste h:rddro ponto visa exclu!-iÍvamente CUluê
lcs Religiosos que, c(}nÍ'on11e as suas Constituições ou E!:itatutos, estão obr.ig'3.
dos a soliQitar a1gtuna O'!J rodas' as tiqel1l;as a(tui ntençÍonadas. .Pie\ra os demais 
que, em 'drtude das próprias Constituições, têm o direito de aceitar 'luaisqut'f 
paróquia!!, bastu (:!.l1C o BíSllO tenha a lX!rnlissãu da Sagraua Congregação do 
Concílio, 

4-. -, RescTilo 'e..'<Ceculório 00 Bisp<'), <lepois <le obt~das tôdas as licençaR 
requeridas, 

N, B, -' Guiamo-nos no que fico11 exposto por pontos de vista práti_ 
c.o·s . . Em si, a Ordl"l1l d{ .. ~\·~er'a ser inversa : pedir_se_ia pritneiro a l,ic;ença para 
aceitar a paról!uia. e só depois far-se_ia a ~omkl1ção coln o Bispo. :aste seria o 
"tuodo mais lógico de agir, lnas circunstâncias particlIlat"es acollselhaln a nlanei .... 
ra adma indicada. Pois) os Religiosos e seus Superiores desej2.nl conhecer an
tes de mais nada os têrmog do c.oll\'ênlo CO-111 o Ordinário do lugar. A.léln dis.
so, llão aúi2;n{a pedir pennist:ão pal-a uma coisa ainda. púr se cOIlICl-etiz.ar. Acou
tt:~a qn'e os H:eLit.';osos lüio chcguelll n UH1 acôrdo 00111 o Bispo. ou que a Sagra
<l,,- Congl1l'{!;<lção não defira favoràvclmente " petição do rrelado. Por êstes mo
tivos . prd erimos o caminho st;pratraçado, Só lnudaríamos a maneirn de pro-. 
""der, se a'sim o exigissem os Superiores- Maiores oU a Sagrada Congregação 
'<los Religiosos. Em caso urger!te ou para re~olver tudo COm rna.ior presteza, o 
re<:urso simultâneo às duas Sagradas Congregações oonforme lembramos, ou (), 
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recl)rso simpliiicado à Sagrada' Congregação dos Religiosos, é permitido, já 
que não há nenhuma norma explícita 'eJn cO[:ltrário. E' ainda para notar que o,> 
pontos ptincipais , ão a convençfto dos R,elig;osos com o Bispo e a licença da 
Sagrada Congregação do Concílio. O Definitório, Conselho ou Superior C''''al, 
por urna vez, não l1egarú a licença e u· aprova.C;ão~ ~ o contrato gal'ant;r os d:
reitos ' da Ordem ou Congregação c a disciplina l1egular. A Sagrada Con".'n
gação dos Religioso, . iinalmente, exige '1lle, em todo o processo tenllam sido 
observados os sagrados cfmones c que haja o voto favorável ' do Procumdor 
Geral. 
. 

3 - Indicações práticas 

lj (.'01nênio dos Re/ir,iosos com o Ordinário do IU)1Cf1r 
i\.ssentada a fonna de crrtrega da l)ar()(juia, os çOlltraenks Re1ígio~ús 

e 01'dinário do lugat fixarão, por meio de Um contrato, oS pontos collsid,,_ 
rados de maior inter.!s,e e importância. J:'ara os Religiosos será llIuito provei_ 
toso tl!rem êles elaborado, COm a devida oalma e tteflexãc;, os Ítens que deõcjam 
salvaguardad,bs 11a convenção. Sem outra pr~clll'açã() qt1e a de ajudar e Ol'iel1_ 

tá-Ios neste particular, apr;csentamos o seguunte esuôço; 

CONVRNJO 

miro li (arqui- j dioceS(' de .... Estado de .... e a (V,cu-) Pro~lÍllcia . .... 
do .. ... cOllcernente à pa·yóq· ... ;o ... . de .... 

Os !."onfrcu,:·nte3, alhli:ro assinados, cOHmCra1íll, estatutram .. e (Jacluo.rmn: 
1.0 - A paróquia de .. .. de 'o •• será e·,;tregúe upleno iure" ( para a ad,'ni. 

nistraçao por tempo indeteyw<l"edo), "sed ai! n.utUtn SltnctU.e Sedü ". <l 
·caSa (1'0)21"1'1./0, (Vice-) Província) dos Pi> .. ...... . ,·om 's"de (prm .. in-
cial) em .... ~ E.\tado fie ... . ~. 

2.° - (Atiel1demos a três casos ou eventualidades) 
a) A paróquia seriÍ ereta na IO'reja da Ordem (Congrcgaçiio) <[,<O, c1lf.bo~·a 

(?!2va!la. a matr iz, continua propriedade da C011't1f,n'idade relifliosa; 
b) A Igreja ."" .triz se"á igreja. religiosa ( i.c : ou propricdack da Ordem (Con_ 

'gregação) ou entregue por tempo ilimitado ao uso simult5(lTeD dos Rcli_ 
J:.Y"Íosos ), C01"t:. todos os âireitos e prerrogati'lIas, salvos os di-reitns e 0111'1. 
gações da ailtoridada diuc'tisana rela"ivus a tais ig,.jas . O Ordinário do 
lotoar w,dartí da j"r().f!sj.ríinâa da propr·ie,inde (d" dG\l1línio útil) da dita 
Igreja (e da CMa pat'ol{'Wial) p"m a Ordem (Congregação) ... ; 

c) A I{J~ja 111.at ~,.·i2 continua Igreja scndarJ .çervindn~ porém., a'o mesmo 
tempo para as funções T/'ligio.\'lIs da cnmu .. idade. 

(Tratando-se de Ig .. ej" paroquial separada da Igr~ja e da casa 
reHgiosa, não há, g~rahr:en le, n~L-essiclade de nlCllcio\1á-la na convenção. 
Conservará o seu carat(,t" sccu]arJ se não fôr expl'e.s.sam,cnte doada OU 
d", tinaua ao uso permanente dos Relig iosos, (caso b) o que muito convirá, 
quando .él eOlllunidade pretenoer construir uma casa. atlC~a à matriz). 

3.' - .I! autm-itlade diocesano, desde já., cO'l>cuda licença para a fundação d~ 
uma casa religiosa próp''ia, (> sá: c01lStruida tiO tempo e. "O lugM q<l~ 
nr.ais con-~1~ercl1'~ aos Superiores ReUgiosos; 
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8,° 

- O Vigário (Pároco) ,'f/igiU»'o, (l1Jx-iliado pelos lOoperadores, regerá ~ 
paróquia seoundo as leis ccmÔ""icns, I'Tc.rcriçiJes da S . Sé e ordenafõcs 
diocesm,as, soá a "uürrid(l((". do OTlJinári!> do lugar e em dependência de 
seus Supler,lorps R etigios().1.; 

(Éste ít\:m compreende, de maneira sucinta, t udo quanto depois se 
dirá na conv",nçãú a ser su bmetida à aprceiaçâo da Sagrada Congrcga-· 
ção do Concílio no tocante à udministração da paróquia e de seus bens) .. 

- Os sue"lrãu/ es da parríq"ia de .. . não J('Yao obrigados a pr.estar ·auxílios· 
c.'\:truordi.nlÍ.rios 1W diocese, se·m préV1:o jJn.t(j.fl,dima1tto CQJ1'Z o superior da· 
cosa, resl'ecli1Jan!enh. o Pc. ( Vice- ) Provincial (Comissário, Custódio), 
quandu se tratar d" trabalhos "Ulis importmltos IX' demorados; 

- Os R eli{liosos ,·"ão ~crão tatl'l·bém encarregad<>s de outra paróqtúa 1'.0, 
'mais de tn""!a dias, sem .o consenlim·C1Ito dos S"periores .. ... e a . co.mb;'" 
,U/çe'o sô/;re <> ",,,,do de adr .. inistrá-la, a fi .. , de se eviia1'll'nt pr~j1.izo.s 

. par", a disciplina r';eg\tZar; • 
. . . 

- O . Vigário (Pároco.) religioso. •• ão. ,·e'<O''''''1'á anualm.nte " pro.iJisão (m<Ió 
pagar-se.á, cada onu, à Câmara ecJesiástiw, o. r/3S1,ec:t;vo. .molumento) i 
(Alguns B;spos coneedem a provisão gratuilaruenle) 

- Pa-ra faéJitar " administração da i'arõquia, a auloridade diocesa,m ',0; 
-mea1'á cooperadores do V íg6Jrio ( Pároco) os sacerdotes da casa, aptr:sen.-
tado.S pel.o ,;'-1Ip. ,.iOT 1'elig·ioso (mas, a1l.1.«Ih"lf!'nte, será 1'aga Itma Só prô. 
visão de c.oop,erad01) _ A casa terá, halJitualowpnte, no mínimo (três) so,-. 
cerdo/ es; 

Y. o _ O ordi"'i .... in. do lugar dispensará us (ooperadurGs da assistência às C01l. 

f erêndus pasto-1"(lis, visfn que {}s 1aesn:.os, de ' conf()rnt-idaáe C0?1~ ~ Cons
li .,úçoes (1!.st~t,,10.', Normas) da Q,·d'"", ( Congregação), ,!eali3",n~.nas " a 

• SUiZ cot#u'IIidade . ' . 
(Ce}l11 relação à viabi lidadre da dispensa, djz . Goyeneche (" Quaes

liones C a1lo,úcae", N apoles, 19j4, vol. l pág _ 37) : " . _ .. nisi exen1ptio':' 
. rwO\ ;)llt~a obtinuerint uh Ord111arío loci Ir ) . ". . . 

lO." - - 1'onla"do.se .vaga a paróquia, o S"P(!1''''''' da casa I1s.",mirá · provisorio-, 
t'il () 1'!·tP. Q govErno da H1IfJS11-tQ. até a i11stilw.i.~·ão de f.(.'jW 'l",:g(íriu ecônorA.o ou 
do " 0 , .. 0 Viy d.r-io (Pároco) reiigioso (eãn. 472 ·§ 2); 

( .Embora expressamente pr~'Vi sto pelo . Código, julgalDos necessá
rio f risar êssc ponto) _ 

n." ._- A"sentc o Vigário (Párcx:o) , o Si'u lYrirMiro cooperaelor regerá a par';; 
q'wi'a COnto 'L'igár·io sf-I.bstituio, seta se foaer 71tis~er t(:1'nill f sova. prú'1lisao" 
que nao a da cooperador / 

12." - - (Sobretudo em se tratando ele igrejas rdig"iosa, separadilS da mat~iz po~ . 
derá ~er conve.niente intercalar algo com rcslJcito à celebraçJio de deter"! 
minadas festas, procis&ões, etc., t radidúnal l1lenle realizac1.'ls pelos Reli. · 

. gioso:; nas próprias igrejas) ; 
13." - Deixando os Religiosos a pa>'óq,tUz., pertencerão à diocese todo-s os ben.! 

de q"alquer 111<odo adqu:irMos "·i»tuitu pO!Toeciae"; tudo q1<anto hajam, Q~ 
Reli(liosaJ adt]uirúJo pa>'(! si ou· pc;m a · casa O-It lhes hrY!wer sido doado, 

. , . 
co"'pel,r" a estes; 
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. 14," '-'- Os iII,ú,is hmites da parôqu;a .tão ~erão r.,udlUios sem ouvi>' o parfc8r 
do Defín#ó,'io (Conselho •.. ) da (Vice-J Pro~'cia de ... • (cã". 1427, 

' . . ,1;,28; 105 v."); 
15.0 ~ As dúvidas qlle surgire", com rela,ao 'à jutcrprclaçiio e' execução diisfu 

.convênk, serão tt;!solvidas de C01'W,l'n acôrdo C1ttrB o Supo'rior Protlinciat 
(Co""úsário, Custódio .•. ) e o Ordinário do lugar. 

(P~rece-nos illcol1venien~e e pouco aconselhável levar logo as di. 
ficuldades ao conhecimento da Nunciutura Apostólica ou de uma Cono' 
g,<egação ·Romana. S'e qualque!~ r=rso se ' tomar lIccC$sário, deverá ser 
encaminhado etll i1rimdra instância à Nunciatura Apm:túlic<.l,. e~ .só dô·· 
pois; em segunda instância, pelos ~ligiosos à SagI'ada Congregação dos 
Religi-osos e pelo Ordinário à Sag-rada Congregação do Co\ncílio) 
. . . .. dic.... 11'lcn$is.... anui.... . 

LoS . L.S. . . . . . . . . . . . . . . . . ' .' . . . . . . . . . , . . . . . . . . 
(Arce_) HisPQ ....................... . 

• 
, , 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

lvJi".;sf,·o ( .... ) Pro'~lIcial. . .• .... . ... , 

, , Será supérfluo repttir mais uma vez qu~ o esquema apreseutado nem 
é qficial, nem obrigatório, podendo os intc11cssados ' modificá-lo ou mcsmo subs. 

, tituí..lo; conformc Ihcs convier .. No entanto, perdoar-nos.ão, os l>cnévolos leito
res, se externannos a nossa opinião acênca de certos Ítens que encontramos eln 
alguma', ' CQnvenções: ' , 

1 . A coml>inaçúo peJ'l qual a Ordem ou Congregação se compromete ,o. 
indicar um s~erd()te idôn,eo para o cargo de 'Vigário (Pároco) parece, à 'pri. 
meira vista; um Wntà 0<1.;'0'50.. Pois é de supor que os SUl'~riorcs confiem as, 
paróqUias à padres iüôneos . Mas, como segundo dispositivo do cân. 471 § 2, 
o juízo a respcito da idoneidade compete igualmente ao Ordinário do ' lugar, 
êSt~, . cqnfiado no Snperior Religioso, r.enullc1a a maiores investigo..ç.ucs . Nêstl' 
sentido, o parágra"Eo pode e dreve ser aceito pelos Religiosos. 

2,.' A eIáusula que impede a remoça0 tio Vigário (Pároco) sem préviu 
6itendimento entre' o Ordinário c à ürdém ou Copgregação, afigura-se-nos um 
tanto embarnçosa, por melhor que seja a inuençãa, e ' pouco confo:rme o dire;to . 
O cân. 454 § 5, que vaie trunl>ém para o Vigz.do ~t.ual (cir. cân. 471 § 3), 
reza: ~rparochi autem, ad religiosam familiam pertinente;;, SUl'1t semperJ ratione 
personae, amovibiles ad mtlulll tum loei Ordinarii, monito Super.iore, qtl<Ul1 Su
ped.0tis, monito Ordinario aC<ltlo iure, nQn rcquisito alterius consen,u: nec alter 
alteri causam iudieii EUi aperire multoque minus probare tenettll', salVIJ recursu 
in devolutivq ad Apostólicam Sedem" . Se se tratasse soment,<; da lÍoti ficação, 
como ' gesto atencioso, nada t'erlamo$ a opor; o "entendinlento H poderá motivar 

. . , . . , . 
controv-erSlas menos agraoavels. 

3. Os Religiosos dediquem atenção particular aos dispositivos atinentes 
aos bens que pertencerão à paróquia CU:HlO tal) à.s . obras paroquiais, à íábrica. 
00 'igreja, à' igreja 'religiosa, à lC,apa Ie aOs próprios Religiosos. "Botia que ipS,í 
(vicario vel l)arocbo rdigio50) obvcnium: (r inluitu parocci(J.,~ n <.'lU praeficitur, 
ipsi ' f;ardeciae. ac{}.uirit; cetera acquirit ;u1 i.nsta.r a!ioniLn religios-orum" (cân . 
630,§3). 
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. 4. Reeonhecelido a 11&:essidade de .dQfeucter, ~ mai$ possível, O" bens 
ed~S'~~st~<:()S, ~lão :50Jl1(!S, (~e forma alg:umá, contrário a 'um fc.statuto que possi. 
bilite ao Ordinário do lugar tomar a si a proteção dos bens dos Religiosos, 
quando ês'tc por qualquer mo\ivo fo·reln forçados a retirar-se da . paróquia "" a 
abandonar os seus bens nlóvi::i, e ill1Óvem . ]I) o entanto, fazenloS votos que s~~ 
~nê1hantcs ülrcunstil,1}('JaS nunca se '\o1Crif iquem.. Elltl\1.ndo êsse dri'sposítho mi 
cunvenção, acrescentem os Religiosos, 'Pata excluir todo maLellt<=ndido, ' a rf<;
s~~ va que -lhes pennite tomar talnbénl outras. prqvidências, igllalrrierÚc si~guras, .. 
O,s, Ordinários. por si" rticsl1los, ' CQ~t~lmarri prOll1eter, em outro pa,rágrc.lfÜ, · a' J~ 
volt\ção .de tódas as propriedades, logo qne .a Ordem ' ou CimgregOlção rf<~"uma 
as . snas atividades. .. 

5. E' desejo de alguns Bispos que '05 Religiosos, retirand~sI: ·definiti. . . . , 
val11cntC' de uma par6quia, antes de al{enar os seus be,ns in1óvei~, consulrem "o 
Ordinário e lhe dêem a preferência de C()ffipra . pt:Lo .justo preço _ Em sientido 
jurírlico ' se entende, por preferência, O "direito quie certas pe",oas têm de, pre~ 
ço ror preço, haver certàs coi$as, em primeiro lugar que olitras pessoas" (Ba~~ 
roso). Nada mais justo e os Religiosos se sentirão, freqiien1lernen!e, sati5f~ 
tos, .~ llal1do a diocese puder adquirir terr'enos e construçõ~s 'lue, . ele .·contr.ário, 
cairiam alas mãos das ~cé_ularcs. Todavia, levando em COl1sidL-rru;'ão drcl1nstâó~ 
cias pürticulancs que absolutamente não são raras, os Bispos a<ll1"itirãp; Úe bom 
gl'ado~ algu.mas cxceçoes . Acontece, pois, que os . Religiosos prefcrenl oqtr:a, 
pessoa, por lh~s facilitar a a,[uisição de novas pmpri(;c1ades cm outro lugar, 'oú 
::e ::i !!ltam db1"it~ados, por Ilmtivos de solidadedaue, a 'Ite"aldcr o:; bens ' a.os, metl1 .. 
bro5 da mesma. ou de otitrn f{ elig;ão, com.O sut.:c;de, p. e.x., por ocasião ele no
va circunscrição das Províncias, muchm.ças llc ativida.cle6, etc . Os CGntl'acntcs 
daráü ' a ês~c artigo a feição que mais lhes cunvier. , . . . 

2) Petição cllJ O,-dinál';o do l"gar dirigida à Sagrada Cong,-.gafí1o do 
Condlio _ . 

Con.forme nntet' i Oni1ell~C lembramo.s, êste 'dCCUll1Cnto deve referir () mO: 
t1y() e a 1'or111a da. er:. trega. ela paréquia, corno ainda a cOllVicnção scgundo o' es. 
quem" proposto por esta Sagrada Cougl'cga~ão_ .Moslranno-se muito,s Pl'd~(Ios 
r cconhecidos pela prepara(;ão dos papeis, dan,mus a seguir um esbóço, no pro
pósito de facilitar êsse trabalho. Al1tes, porém, copiaremos o texto do esquema: 

• • 
SCHEMA CONVENTJONIS 

.ui coneedondas po:roccia-s cl c . mlia famui,is i eligiosis sive in .<piritltaliblls siz'fJ 
in .»at.,-ialibus. 

i'raemisso voto capit ... li cathedralis, ."'cnon interesse hahentú,m (e. gr. 
paro.chof"U1n vicinnrul1t, r ect'oru/Jn ecclesiaY1tm, pctlr.oni) etc.) seq-u-cnf1:bus Yatio~ 
mOHs cO'nventio orditJ.atur: 
1.0 - Def"h·,ianfftr li'I-m'tes pnrof!cia(r, 1.'el alius c1I.iusque entis. 
2 ,(,~ ~ Dedt"!1'1!1:tffr t'atio·j'l~.s i~.tridicae inter p().roec-iu~l el" cetera enNa (eccle.ria:c 

sui i",'is, virariaa til,olJs; alia cperl! 1M vtc -J quae in . paroeciae f;;',iblis 
0_</0,,1 _ . ". 

3." . Describa"",.r bOTla in, .""bilia el "",bilia quae $'unt í'n proprietdte parOkJ
cia. v á! ecclesic.e vel ben.efioii vel ''',I;s, eorum<qu·e fiai ·accltral ... n, Jn'ÕJIJn . 
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tar;wn, c1l.i us un1",11. e.1:C1'n.plar Jeneatu1' 1'11 Curia dioctitsana, alterum tra. 
. datur' f a'milúr2 r(!li[}insae~ terl ium in pa1-o~ciae 'l/el entis archivo. servettw. 
'4.0- - Ad'lni1l'istrrlt1U b0'1~On~1y.~ paroeciae, ecclesiaC!. bcn·r.fic';';' nec Hon ,'eterOl"'Uffl 
t" _ ' enl~~u.'lfJ, diaect!s1..\ sit ab ad-ministratioue bOJl,onc,m .. R eligiosorum. 
5.0 _ - Paroeda ui cctera e1ltia reganlu,. (llque aárltinistrcntur, etiam q,,-oad fir 
- - áel;', ... oblaiion'es, sicut ceterae parlÂcciae e/ celera entia semiaria dioece • 

. si.\'~ · sah'o regúni1ic proprio eccleSt1ae "quae sil 1N'opr ietCls rpl-igiosont1n.. 
6. o -- -Nihil imlOl'elur ql<l)ad ~cclcsi"m el bOfla parpcciac vel bcnefiei' Viel celH
, . Torum entium dio:ecesi.s .. ,zísi de conSC1ZS1~ :scripto ·EpiscoPi.; inno"!{t.lionR.~ 

aic,tcm, ql'(!111fU."Ja possibile :~it.. tÚJnt oblat-ion·ibus fideliff;m quae· se11~/,e1 
~ .: .' . .ce,!ientu-r .fac~ae j.l1.tlt.itt, paro f'ciac vel ~ntisl daneI.,' aliud const(!t. . 

7 .. '0 · .:.::...·· ~'tf:tJten-!s · l<.eli!lios01·um. qu-a'e 2}fJ/J'oeciac vcl ceÕlN'is í!-ntibus assignantu,y 
'. ' al~ Epfu'copo úe/in.fcr.hfr.. 
8." - - Si ª"a. -""'que ex cút:sa Rel-if1iasi paraecia.-n. d-ereUnqualll, dOJlatÜ>nes • 

. 1(,(po~'f? ~JU!Z C J)aroeciac '!Je! ceteris entibus factac praesU1'Jl.unhtr .. Usdem te ... 
dane, haúd e:cclúsa brmejicii" dote, flcol ad "''''' - cffar11l1l1ldwm concurril. 

; 

1''''1. 
9-" - _ lia cetif"ro par{)~cia, ecclcsia, beneficia cl r1eliqua - ."ria diouesafla Reli.-

- _ yiosis ((""credita inlelliguntur -ad noml,,1-11 luri.,. el ad "'11"1/.111 Sm,e/ae 
,- Sad;;-. 
- -
10.° .--- PC'racta cf}11-'l,'p'ntio, 1'1N1n1{-til'YÍ 'J1;equit ' si1~e consen.:;u 5;.anctac S (:dis seu CV1"J.~ 
-' gregiJ1ion;s C anei/i;. 

- -.-

o teor l"Ollcreto tio documento em questão poderia ser t> .eguinte, 
-

IJaetis";,,,e l'a-ter . 
]"fr"scril,tlls ( Archi- ) Epis("op,/S (archi.) d·io",wyis . .. in llm_<ili(L, p7ae. 

habitu (012sen.\'f.I. CcrpituN ccltheJ('ul~ç (Cm"t.su.llOrt~111. di.() ece.ratlOrttm.) 11 ecnOH· alio
y-u-m qu orum ir;t~'r(!st, ad Fe.d rJ.~· S . V. P-yo';.!olt".t'l.l,S, !acuUate.'m· imipl orat; qua pos .. 
sj.t~ ob 1nai'Us bon1Mn ani1,·/.ar'wt1-?, et df3fe ch"·,,., cleri saft.:cu..t(J;.ris ( Illqu.'e ad fOVCn-d1ttn 
apostiJhUft.11'/. Nel-iViosurU-111J q'u,,,; úl/m lU!'r' 11lttltO$ atInas lJaro.eC"iatn ia.udabiliter ud
"<Jnin:islt'anl) ,. lJarol!ria·m . .. }z.UillS (archi.) dioecc:l-1s (( pleno . ·i1f,re., 'sed ad nut1-wn 
Sa.,.lt.·i~({ .S'~di"sJJ · (paroeciae . ... admini..sirationem l( in perpetuu1tt/') Religiosis .. " 
(Custot"'bifle, C (Jmmissaria·lus~ Vice-) lJro·uin(;iae ... in Era.silia COl1t11t..ittiJreJ sahis 
d:ispositionibu . .s Jurú C a"oni.::i et can.1.Je1J ti(.}1n:s· if#cr ha1'tc ( archi-) dioaccsÍl-n ot 
praedietos R etilJíosos . . _. initcc, uti >'fq:útu-r: 
1.0 --.;... Lin,ites p(rlrocciae, • . s1m t : a) ex parte sep-tcntyi01wli . .. ; b) iJx pa.rte 

. 1nerid"ianlJ .. . o.; c) e,t'. parte onpntali . .. . ; d) {]X I)arte occide·Nlali ., . 
c.f} - in' Pdro'eâa f:;.:tC. / altera c,,'cZesia C011~ ,"eclcrc propr-io, ·indop:ende1?ti a pu. 

1"v cho; insuper ads'u'nt: du·o con'l 'entHs Rrg1dc.,·iH1~ !rl'S dC·:J:.u; l?'cligiosa .. 
r1111~ neCnOtl d !JtHU$ aliq·ua pia. ..• a rtwa pt"N"och:i a(l U(JY1tl(!l11. Ca1.z.. 461. § 
.2, SlJ/>dttc t(,.,- -

,3/' .- ~lttCi,.sque tn-tllu1n h"el?q11f1' ~01f1.1i11~. nBc .f1'l"!'ilHibile nec 111-O{;~Ic qu.od s-it i" 

- . 

. . 1Jrop·rie t(ft~.' · parl'eciac 'lJel ccclasiae vel bctil'fici-i . Ofunia ent"m. aci fet'H1!üiat1L 
r.'fJlig.i,Q:s·{l-m. p l?'rti11ent. 

(VeI) -- -- /ld pa-rat eiam pprtinanl: schola primaria, aadifici"11I. pfO ooper;. 
bus ~'oc·ia[.i.bu.s 1'~ecn(ln quaedm'lt d01nttS c.dronc-is locata . E cc/es/:a, e~'f"t.,a 
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o1Jiccfa ad c;,lt'u,1'1'~ P..'ff:1-Ce1J.d'U-nl, n-ecessaria, nuUu·m aliud possidet . ·bonu7'J't. 
. nlt'c 1-."1,obile ,'t.Ct; '~m{j1'l.tibirr:. J-/oil- adast bencfidH1r", parodúale. De inml'Íblls 
vero re.b14.s cottficiebatur. accuraJ-r·Hn ittventariu:m} f1ÚUS 1t1'UJ.or.'t eXl~1'11.Fl(l.r in 
Curta tlioeceSaH(~ tcnt:tur, alterunr.. traditttt1't est fam.'l'li..'le ?'eh:yülsueJ terti'um 
cfcn·iqu.e ÍIn pm'oeâac archivo servat-uy, '. 
( Vel) '- [" paroccia exc.eptlZ ecele .• ia CCI"". Po/;')'f.ri S1<11'í>llectili, nihil ex
sistit. . . . ; 'i 

4." - .1d1t,inistrdt-io bOllOnf11! paroeciae, eccll!siae (só se f<)r secular! ).. beaefi.. 
ri~', alio-ru111.quc cntimn ad dio'cces-int pe1'/1nmaitt11t ad 'nor'tl'm,1'l· iuris tit et 
ab ad111Jnistratione ReUfliostn'tliJn. dúlz'ncia cst. . . ,. . 

5.Q 
_ . l'a.·oecul ct N/em e"tia regU/1.tur atqu~ administra"'lur, c/iam quoad fi.

dei4Wir.. oblationes, sicut, ,'elerae t)(JTOl:!ciae et r:ctera. entia se,'"daria 'dioecc~ 
sis, od llt)Y",am cmw",,,,n·; 533, § 1, 3.° (éste n1mrero aplica....c exc/u,.iv<l
mente às Congregaçê'.~s), 4.°, § 2; 535, § 3, 2."'; 630, §§ 3,1; 631; 
§ 3; 1525 at POI,t . . Cu.,.,,,.. . del. 25 ]ulii 1926, salvo ,ure Relig<osont111 
'!1.,oad j".st·U«la lJr01*in R(!/;!Ji01ÚS (et ecclesiam quae esl propriiJlas Re~ 
ligiosonm,) . 

6.° _ . (Distinguiremos. conforme se tratar: 
a) - de parÓljuias " ph,"o iure " unidas e erdas tIl1 igre jus próprias de 

... lMigiosos: ' . . ' 
- S"l",( in.A" Super'ior",,, religiosoru.".. quoad ecc!asiam propria,n el quoad 
ad111inisf'ral1o'ne1lt. /'C11 .. 'fiói, nillil il1.11.ovai1f:Y q1wad bona pc!-roeciac c ;!tn'u
,'mnq'1tc' (; ilt-i1t11"/. dicJe(eSfS~ "flisi d{e cons~'HSU sC'ripto Ej11sCOpl; ;'l1wvattOlle.s 
u·ulmn. lJua1lt'Hm~ possi!idc ú{. fiunt oblat'lonibus fideiiunz intuitu. ~J:f"ue_ 
ri"" vel mlis ';af.;s aI/I (Qlleclis (cã", . 1536, § 1). 
h ) -- de parÚl,lll i.:tS s(;;'clllares , mas ereLa::; t'rll ;grej!1S ele Religioso!-r: 
--- Sal'l.'o iure Su.p(~n:on{11t 1'eligiosorU'n-r. quoad acclesiatn prop'riam" 'n:ilz,il 
úwvai'ur qt-:oad bOHa raroe.ciac vel bencficii vr:J c eflrrO'T1t1!1i. rmt'iu11'l, (l·inc .. 
ces;:s, 'l'risi.,. (u t sup"a) . 
C'.) -- de parÓf!1.1ias se.:;ttlares em igrejas seculares: 
-- 1vikil 11t1'lO'Z'f!t1lr quuad ecrlrSüt11:' et b01ia. '}-YL'I'oeC'iae vel lumeficVi 'ite[ ce
tcroyu,m entiu111- áio;ecesis} 1I.isi .,. (ui SU1)ra). 

7.· - II ,wituGliter soUe." (Ires) sJlnl Sllci!>rdotes religitlsi, qui ' prur.oecioe ·cu", . •• 
" • , ' •. OUO ~mi1.i1atH'in i i1,UlrliM.t11t ~ . . .. . ' , 

~.o · _ .<:'~i (}1Wf1t1tlque ~;.t' c(lusa Rêligiasi paroeciam derelinq1U11tt, donationes qtlffi:! 
pat'oeciae et cet t'1'01'U111, e-Jttilt'm intuÜu faLt(!,e sunt, iiJ'd~;-l'~" C'criunt, ha.ud 
e:rdllsa bteneficii dote, (iceI ad ea·f» effafflumdam, cotlcltrrerinJ. (Aten. 
çao: Cuid'em os Religiosos em tempo de garanéi,. os seus len 'el1r" e edi_ 
fica<;úcs, pJjesent1cs c fUlura.s, a fjm de evitar dúvidas e surpresasl quan
d" fôr preci~r) dcyolv"l' a IY<lróquia aO Ordinário do lugal·). 

9." '_ o De cctero paroec'ia, ecr/esia (nao sendo propriedade dos I~eligioso,), bif_ 
urrida. ct 1'eH(11ta er./ú~ dia.eçe.wHO l(tligiusis ~ (;01tJc'reditít intefl-ig·u.ntur 
,'( ;>1C'1w iUTC

n
, scd nd 1ItttU1Jt Sanctae Sedü. . ' 

(No csao ck ;l<hn;niljtraçU(): .... C01lC1'cdita i1'~le/.liguntur ad ,~onna'm im'is 
i'l ru.I ""I1<-m S anelae .s:~dis) . . . '. 

10,:1 -- H aec COfl'iJc·ntio 1uuta'YÍ ncqtfÜ sine i:onfensu 5o.nctrJc Sedis scj{ ç:ongrc-
gal·iQ'I';s Co"cilii. ' . . , .' .... 
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3) Cúta endereçada à Cú,.ia (l'roCtlra) Gieneralicia. 

·Ciente" da ·"""post,.; favorável da Sagratla Congregação de> Concílio - ou 
rJ1esmr, antc:s (c;". supra) - Os Rcligiosus que a isto csüveri::m obrigados. lh
~lg:r~sc~ão .ao Definitério, Conselho Ou Súpedor Geral, expondo mais ou nlenos· 
o que se segue: 

. 

Rcver<Nidiôslmé Paler. 
• 

. C1t11~ 1wbis ab (Arflii-) Epíscopo dioeccsis .• . . in Brr.óilia, aiiquib,s me'li-
sibllô a1;"i1lc, oblata fueríl paroacin ..• . "pleno .;'<7C" dom«; tÍostrae in civitá: 
ú .... o"udú" (A,·chi.)- dioecesis c.-sisten!i (ex/Tu'nelae) ""'cnda, mo% co"li
ti'a paroecilUJ inter (Archi.) Epíscopu.,. el Pro,,;nc;am (communita!.". raligi.o
sam) exacte ·s"nt defi11ita a/quo·· clara ' oi di.itinclae poS>ilolc condi/iones "tramg'" 
·partem. com,tYahen..t e11~ obliganlesJ• 'u,ti vidert licet ·ex duplici cuniJémtw120 ReJigio. 
sor"m s<'ilicel cim. E píscopo el EpiscoN "<fi, Religiosi.t . ÚIJ:t-a 1*a-escr";ptum 
s.e. Co,ui/i, i.lila. Paroecia quo", (Archi-) E),iscopu .• 1lobiS co"fene VltU,. (Vil 
ad quos oblilutit iacultat-em a S.C. Condi;,) , noto sol·um ·mau,,"e e.-ii · "t.f~itaf" 
maleríalis pro f ra.triblls d_t.<11< .. .. '"h"bitan/·ib"s (aedificat,ol11' domus.... in. 
c1t:Jnb(!tltib:us) ~ scd jJraecipue i':'l.~iget lab oribús 'Jl.ostr~\·, q'iua (Archi_) . Epü;copu~·. 
,i' oh tl tl.fectu·m cleri saecúlll.ris", necess-itatib'us ' ipir,itttali{J't~.s fideli-um, alil;e,. 'Jze
quit pro1Jidere, Tns'lLper, Ordim).rú{.s (flt'lt'/. sii eU1z1cus Ordi1'lIis~ C un.grr:gutio'J'llVs 
w.os1rae), aegre f1frrel., si parvcrja 11.012- acc:eptlU'e.tiw . 
. . Ideo, consensu Def1Jtilnrii (C01H'Mii) prO'ltincútlis in sesS'ionp d-i(~ .... 'Intln. 

n s. . .. atz.ni.. .. ohtento (?, tcdis Ser'l.Ja;!isqt~e itf.riL'2I,.S Ord1:nTs atfjuc praescriptis · 
,iuris canonici, peto c(mSe,~~u11l Vcn. Dpfiuitoríi (Co1Lsi~ii) GM,crali.$ 1lí?C1WU 

;'pprobat;o.nem cOllventio,,~\' paTI;cularis, ui paror.cim" ex parte O,·din·;s (CO". 
'(jlegatiimú) acÍ'ep/are quC/u... . Hu1.c pe!itioni a"'nec/itur i1ls/ru",enl""", "b (Ar
chi.) I! piscopo iam ad S. C. Co,vcili·j Tetrissu.11>, quorl ·jus;·,';'ul ad heneplacitm" 
.apostohcum aS. C. de Rle/ifijosis obt·j"."dttm inser"ict. 

· . 
ll,cnedictionet-11 tua'í1t i1uploran.r, satu.tat te, otJtui qU(J; pu,,. est rC'l./c1-enha . 
..•. dia 1ne~ . . .. pnni .• ~ •.. " . ~ . . . . . . , . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . , , . . . . . . . 

Minis/er ( ...... } Provincialis 

A cópia da convenção clitre o DE'l)O e os Religiosos convirá a<:.resccn!ar_ 
se .a seguinte petição: 

1~(.alissi·' :1 c fJaler. . 
l11frcscript1.lS lvloderalor I'ro".jnciae (C1.IStoditlB, ComJissaNatus) . .. . il> Brt>

silia, as pcd;es V.S. · pro'llolttJus, }t.1."tf~itcy i;l';,;,I:Jorcf :;-;-dic:.::b U; i:r:.rD:'·c;·a.1n ..••.• 
: ....•...... . Ordi,,' (Prov;"ciaeJ ab E.",mo Do",ino (Arel,i. ) Episcopo. p/mo 
;úre 'lnt'enda obkltt>, (e.~ clis[>c1Isatior.c) arceplare cl .ter P P. .mos ad n01'f"am 
.iuris adnli.'li"t~afe qHea/·. 

EI ~eus .. .... 
• . .. die 1tHmsis.. .. anni I • •• 

L.S. . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mi"ister ( .... .. ) Prov.lis , 
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ol) - Rescrito executór.io 

Re,;olvído tudo favoravelmente, o Ordinário dará o rescrito executóri'o, 
mais ou menos llêstes têrmos.: 

em» a Sacra Congrega/ioft.e COIIC'ilii dic .. , ', me-/lsis . .. . 0.11"; .•• . (Prol. 
n . . ,.) facultet,,· 'Mbis concessa lit, cedendi R,eligiosis .. ; , . , Provin"iar. (CuSIO
diao) •. '. in Brasília . paroeciam , , . , i1t ci~';tate",. vulgo " . • ... ~" pleno v"re 
quidem, secl ad 1iutUItl S. Sl.cdis (administra/105'le,,, paroeciac . •.• , .1>, pcrpctuuHl;, 
sed ad .. út.u:m S, .,<;edis),praaSC1I.tibus dictam paroeciam iisdem Patribus C.Qfw:e
dil/l':«s cl cotlCf'etlitem, dccl(1ml1tUs p/mo q.,.idcm iut'r, scá ad ntltmn Sanctae S B

·dis (." .) . . U t vero de nac collccssiolle in f'lt"ro legitirrnum haboae;"w doeunu!1/._ 
'um, Jm" li/teras manu propr1-<' a.,sigmmms ai sigillum llOslrum apP01tim1<,s , , .. . 

Da/um ;,n civitatp Nostra (Arehi_) lipiscopaU .. .. " dic. .. . nwnsis .... 
,mm i . . . :' .. in ficsto ... . ..... . 

L 'S .. · , · ·· . :. .. . . . , . , .. .... . , . , .. . .. , ................ . ..... .. ... . . 
. . 

(Archi-) Efriscopús 
. . ' . 

Todos os documentos tl~ l1em ser guardados nos respectivos arqi:tivos. 
• 

Frei FranciselJ, Xa~'wr Bockey' OFM 
'. , . 

• • • , 

• • 

. , 

• 

, 

, 

• 

, 



CONGREGAÇAO DA DOUTRINA CRISTA 

M 01lS • . AhJ(/ro N egrom~nte . 
Tema apresentado no encontt'o dos ViNfore,c Vioce.canos 

de Ensino de Rr.íigião. Belo H ol'izonte, Fevereiro 
. de 1959 

o ante-projeto que apresentamos tem em vista: 
LO. lembrar a obrigação da CDC, a sua impc/rtância para a ma

nutenção da fé, e despertar o interêsse pela sua fundação em tôdas ~s 
pal'óquins, ou pela sua vitalização, onde ela existir fracamente; 

2." dar à eDC um âmbito mais largo do qüe o antigo entre nós, 
procurarldo que ela: 
'. a) abranja tôda a paróquia e a envolva no problema da catequese, 
que deve ser reputado o primeiro problema de uma cristandade; 
. b) compreenda como cótequese não apenas o ensino religioso a 
crianças c adolescentes nas igrejas e nas escolas, mas todo. e qualquer tra
balho de evangelização; 

" c) disponha dos meios humanos e econômicos de que precisa para 
viver e desenvolver-se segundo as necessidades d~ paróquia e da dio-
~ese; 

3.°. dar nc<vos molde§ à organização da eDC; 
il) partindo do plano paroquial para a unidade do plano diocesano, 

dentro da ol'ientaçiío gen' do secretár:o Nacional do Ensino Religioso 
(CNBB); 

b) dando novos mei.:;.s à catequese, como os cursos de férias, os 
çlubes de religiií.o " as reuniões de família para o trato de temas religiosos; 

. e) enquadl"ô,,,,do melhor a (De nos moldes do apostolmo dos leigos, 
deixando ,,"o pároco (sempre tão ocup::do) a direção e a responsabili
dade supremas, mas distribuindo aos leigos mais amplas tarefas tanto 
na execuçãC/ como no planejamento dos trabalhos, aKm de dimenizar o 
organismo, democratizando-o; 

d) abrindo novas perspectiavs de trabalho, com a promoção dos 
"visita dores", que porão a paróquia em contato com a CDe, e com a 
ajuda dos "auxiliares", cuja organização aliviará os catequistas prõprüi
incnte ditos, a fim de que melhol' se entreguem a seu mister· específico. 
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FINALIDADES 

Art. 1.·. A CDC é obrigatória .em túdaJ paróquia (Can. 711, §2.0),. 
tem como finalidade ' última manter a 'fé' e 'intensificar a vida crista, é. 
por isso a mais necessária e impo.rtante.de tôdas .,,:s. Asc,ciações Religiosas, 
e como tal deve ser ti~ e tratada, não podendo ldentlflCar··se nem su
bordinar-se a nenhuma outra organização. 

Ad. 2.· São fins p!'óximos da C.D.C.: 
a) org<;nizar, mante:,' e desenvolver a catequese na paróquia por 

todos os meios a seu alcance, entre crianças, jovens e adultos de tódas as. 
classes; . ' . 

b) fornecer aos párocos os necessários auxiliares para a cateque-
. se, ÍOl'mando-os para isto; . , 

c) assegurar a catequese tanto nas igrejsJs como nas escolas, pu
blicas e particulares, de todos os graus, que funcionam na par6quia; 

d) fazer ce\ffi que todos olhem a catequese como a primeira ne
cessidade da paróquia. 

~lEIOS 

Art. 3.°. Para alcançar seus fins, empregará a ·C,D.C. os meios: 
abaixo indicados: 

. Quanto aos Catequistas: 
a) arregimentar catequjstas, principalmente entre os melhores ele

mentos da Ação Católica e das Associações Religiosas da Paróquia, lem-· 
brando-se, porém, de que o trabalho específico que elas realizarem é tam
bém uma forma de catequese; 

b) ' conseguir que cada prc'fessor católico seja o catequista de seus 
próprios alunos; ' . 

c) manter cursos de formação de catequistas ou enviar sem; calndi
datos a cat"qulstas aos cursos ofkiais da D:ocese, ou a outros, aprovados 
pelo Conselho Diocesano; . 

d) promover semanas, exposiçces e cert,,!mes para .aperfeiçomnen
. to de catequistas, e participar dêles, quando promovidos pelo Conselho, 
Diocesano; . 

e) realizar, com freqüência, círculos de estudos, dehatés, reuniões 
para preparação de aulas, leitura e comentário de artigos de revistas 
especializadas, a fim de melhorar sempre o nível de catequese; 

f) dedicar especial cuidado à formação de futuros professôrcs, no
tadzmente aos alunos de cursos normais leigos e religiosos; 

g) cuidar, de modo especial, da formação espiritual d eIS catequis- ' 
tas e professôres católicos (bem como das crianças e dos jovens), pro_o 
movendo para isto retíros, rccolhimcmtos, di(s de formação, Horas San-
tas, Páscoas· coletivas, etc. . 

h) transformar os pais atuais e futuros em primeiros e mais efi
cientes catequistas de seus filhos , valendo-se paca isto do Catecismo . de: 
adultos, dos meios de formação da A.C., das equipes de casais, dos C1.Q:~ 
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sos de noios, dos .cÍrcu1cs de estudos, dos clubes de religião e de outros:
semelhantes. 

Quanto aos _ fiéis e~ geral: 

a) ser fiel ao C~,tecismo de adultos, segundo a norma do DireitO' 
Canônico; _ 

b) despertar entre êles o máximo interêsse pela Catequese, como, 
primeira e mais necessária , de tôdas as obras paroquiais; , 

c) traZÊ-los sempre a par do movimento catequético da pé,róquia. 
através -dos avisos nas Missas de preceito; -' , 

d) elevar sempre mais o nível dos conhecimentos religiosos de",
fié1s, valendo-se para isto, quer de cursos e semanas de estudos, quer 
da divulgaçao ' da literatura ca tõlica para adultos de todos os níveis, para_ 
jovens ' e crianças, 1;lem como para os catequistas; 

e) intensiJ'icar entre CJ; fiéis a compreensão da Liturgia e a par
ticipação em seus atos. 

Quanto à organização do Catecismo: 

a) manter, além do centro catequético da matriz, tantos subcentro!:' 
quantes forem ' necessários à freqüentação de tôdas as crianças às aulas de 
Catecismo; , ' 

. b) velH para que em tôdas as escolas da paróquia se ministre o en-
sinO' religioso, na forma da lei e segundo , as diretrizes do DepartamentO ' 
Arquidiocesano do Ensino Religioso; 

e) organizar cursos de verão para crianças e jovens da paróquia (1);, 
d) angariar meios para manutenç1i.b da ' obra; 

. e) organizar Clubes de Religião, com o filn de estudar temas xe
ligiosos, t e.mando e escolhendo leigos capazes de presidí.los, e preparando 
os assUntos a serem tratados, em reunião dus presidentes, sub a direção 
imediata do Pároco ou de s,:eerdúte por êle delegado; 

, f) fomentar os Círculos de Estudes, nos moldes em que utilizados 
pela A.C., tendo em vista a cristianização dos vários ambientes; aprovei-
tando a ação de líderes no próprio meio; , ' , 

g) ,promover reuniões de família, assim nas cidades como princi
p~.lmente na zona rural, para o trat~ dos pr<:>\:I!""l0" d" vida e de suas 
soluções dentro dos princípios cristãos. 

ORGANlZACA.O • 

I - Diocesana 
Art. 4.° A C.D.C. é essencialmente dioces[ma. O Conselho Diocesano 

da C.D.C. funciona sob 'a pl'e~idência do Exmo. Sr. Bispo, e é formado de 
um Dit'ctor, um vice-diretor (representando o clero paroquial), sacerdo
tes visitadores (quantos forem necessários-, secretário e tesouFeirc, que, 
podem ser leigos . 

, Art. 5." Além de suas reuniões privativas, o Cc,nselho Diocesano 
da C.D.C. reunirá periodicamente os Pl'es<identes paroquiais, os quais 
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,darão conta dos seus trabalhclS e receberão normas e orientação. 
JI- Paroquial 
Art. 6.· A 'C.D.C, paroquial fíca sob a direção do pároco, que es

.colherá, de dois em dois ~nos, um presidente, um se'cretário, um tesourei
.ro, us quais não p~rlerão exercer mais de dois mandatos seguidos. 

Art. 7.0 Os sub-centros de Catecismo fundados em igrejas e cape
las de Comunidades religiosas pertencem à C.D.C. paroquial, embora fi
quem sob a direção do Superior da Comunidade; 

Art. 8.0 Ao Pároco, como dliret(\!", compe.te: 
a) dirigir e orientar D> C.P.C. paroqulal dentro, das normas dêstes 

Estatutos; 
b) estar presente a tôdas as reuniões; 
c) velar para que os seus dignitários cumpram o próprio dever; 
d) aprovar as iniciativas e planos de trabalho que concorram, para 

.as finalidades da C.D.C.; . , 
e) assistir as sessões do Catecismo das igrejas; 
f) visitar rIS escolas públicas e particulares da paróquia; 
g) designar os presidentps dos sub-centros de Catecismo, os quais 

.~erão tamMm vice-presidentes da C.D.C. paroquial; . 
h) apresentar relatório anual das atividades da C.D.C. paroqui.l 

ao Conselho Arquidiocesano, de acôrdo com · o questionário por êste dis-
tribuido. " 
, Art. 9.0 Ao Presidente, em estreita união com o Revmo. Diretor, 

substituindo-o em seus impedimentos e· auxiliando-a em seus empreen-
d imentos . cabe: . , . . ) . 

, 

1) ' presidir "IS reuniões da CDC; 
2) distribLlir tarefas; 
3) planej2f os trabalhos; 
4) fomentar o desenvolvimento da C.D.C.; 
5) ajudar os encarregados de serviço no desempenho de sua missão; 
6) ' velar pelo bom, andamento geral da catequese na paróquia; 
7) apresentar ao Diretor os relatórios da C.D.C.; 
8) autoriza'r pagamentos; 
9) 11residir o Centro de Catecismo da Matriz. 
Art. 10.0 São deveres do secretário:· 
1) redigir e lêr as atas; 
2) manter em dia o cadtlltrq ou fichário dos sócios; 
3) ter sempre atualizada ' a relaç(lo dos catequistas, auxiliares e 

visitadóres; 
4) fazer a correspondência; 
5) preencher os formulários enviados pelo Ofício Caa~equético; 
6) oferecer ao presidente os dados necessários ao reiatório anua,! 

:l apresentar 'ao Diretor; 
7) encarregar-se do Arquivo, da Biblioteca e do Museu Catequético; 
8) preparar e fazer publicar as notícias referent es à C.D.C.; 
9) valer-se para tudo isso de qU' \l1tos auxiliares forem 'necessários. 
Art. 11.0 Ao tesou:t;eir~ compele: 
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1) encarregar-se da contabilidade; 
2) fazer os pagamentos autorizados pelo presidente; • 

• 
3) receber as contribuições dos sócios contribuintes, podendo para . . 

isto designar procuradores que trabalharão sob sua responsa~ 
bilidade; 

4) prestar conta.<; do movimento finance~to; 
§ único - Os sócios contribuintes, no ato da admissão ou no início 

de cada ,(no, fixarão a quota mensal ou anual, com que desejam auxic 
liar a grande . obra da Catequese. 

REUNIõES 
. Art. 12° A C.D.C. se reunirá, em sessão plenária, uma vez por mês, 
em dia e hora certos, c sua reunião c'bedecerá à seguinte 'ordem: oração, 
leitura da da, expediente, prática de formação pc.lo Diretor, oração de 
encerramento. . . 

Art. 13.0 As reuniões da Diretoroía serâo realizadas sempre que haja 
a estuda.r e resolver assuntos de administração, plano de trf.lbalho, ou ou
t.ros pontos pertinentes ao desenvolvimento da catequese ou da vida 
cristã da Paróquia. 

Art. 14.0 As reuniões de catequistas podem ser mais ou menos fre
qüentes, segundo as necessidades do ensino religioso c o zêlo do HeVIDO; 
Diretor. congregarão todos os catequistas ou apenas alguns, e versarão 
sóbre temas doutrinários, didáticos, de administração escolar, e outros 
referentes li-o funcionamento e eficiência das aulas de Religião. 

Art. 15. 0 No início e no término do ano letivo, haveI'á assembléias 
gerais da C.D.C., com maiQr sOlenidade, a fim de comunicar · a tõda a 
paróquia os planos de trli balho no ano que começa, e os trabalhos que fo
ram realizados no ano que finda. 

Art. 16,0 As procissões e demais solenidades paroquiais, a que com
parecerem as Associações, a C.D.C. t~!ffibém comparecerá, cc):n sua ban
deira e suas insígnias, e ocupará o lugar mais digno, como a organização 
mais importante, em vista de seu apostolado na difusão do Reino de Deus; 

CELEBRAÇÕES 

Art . 17.0 A C.D.C. celebrará solenemente a abertura e o término do 
ano eseoIar, t'ste, com distribuição de prêmios OU leitura de' notas; e, co
mo são proibidas férias ao Cntecismo, organizará dividades especiais para 
o curso de verãc. . 

Art. 11l.· Além da festa do padroeiro da paróquia, qu.e é também 
sua principal festa litúrgica, a C.D.C. sole):lizará '<';; festas de S. Pio X (3 
de Setembro), S. Domingos Sávio (9 de março) e S .. Maria Go:t;etti (6 de 
julho) . 

. Art. 19.· De acôrdo com as determinações da Santa Sé (Dcc. "Pro
vido sane consílio", de 12·1.1953). o "Dia do Catecismo". q'Ue é o 30 domlll-; 
gq de agôsto; será .celebn.do com a maior soldnidade possível, constan
do de: 
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a) comunhão geral dos fiéis, com oraçô.es· para maior incremenú> 
do ensino religioso; 

. b) prega.ção especial ' ao povo sôbre a necessidade do ensino reli· 
gioso, chamando . particularmente a atenção dos pais pf'ra o dever de 
formar religiosamente os filhos e mandá-los ao Catecismo paroquiaL 

§ 1.0 _ Acrescentem-se outras solenidades, éomo concentraçao' de 
tôdas as crianças, teatr<mho catequético, ou outras semelhantes que des
pertem a atenção e o gosto pela Doutrina Cristã, e que deverp. ser pro-
gramadas com suficiente antecedência. . . 

§ 2.0 - O "Dia do CatecIsmo" será 'anunciado aos fiéis nos três 
domingos que o precedem, e antecedido de um tríduo de pregação sôb:'e; 

. a ) necessidade da f ():t"mação religiosa; 
h) dever dos pa is q uan to à educação religiosa dos filhos, no la1' 

e na escola;· . • 

c) participação de todos O" fiéis 'no apostolado catequético. 

SÓCIOS . . 

Art. 20 § io - 'Pertencerão à C.D.C" com t e/dos os direitos e prel': 
rogativas espirituais, as pessoas que, legitimamente admitidas pelo" res" 
pectivo pároco, forem inscritas no livro de . associadOS .6 cargo da secretá.
ria, sendo que Ilara as crianças do Catecismo e alunos. das escolas ba~ta 
a sua . ins"rição no· livro de .matrícula autorizado pelo pároco. 

§ 2,° - Por Sua finalida~e, a C.D.C. deve congregór todcs os paro
quianOS. 

§3.o. - Os membl:os da C.D.C. podem ser: 
a) Catequis~as - religiosos ou leigus, que se dedicam ao ensinei re

ligioso nos centros paroquiais, nas escolas, nas famílias; 
h) Aspirantes - que se preparem para a missão de cateqlústas., 

ajuçl.atn-nos n as aulas e os substituem na s faltas; 
c) Cooperadores - que auxiliam os Catequistas, cu prestam qual

quer . serviço à Catequese, a juizo do . pároco; 
d) Contribuintes - que contribuem financeiramente para a manu

tenção do Catecismo com quotas mensais ou anuais; 
e) Alunos - cuja inscrição nc.s livros de matrfcula dos Centros de 

Catecismo e das escolas hasta para pertencerem à C.D.C. desde que ês
ses livros sejam autenticados pelo Pároco, 

§ 4.° - Dos sócios cooperadores, o Revmo. Diretor escolherá en. 
tre c's mais piedosos e capazes, os Auxiliares e Visitadores, cuja coopera. 
ção é sobremodo valiosa na C.D.C. 

Art, 21,· Aos Auxiliares compete: 

a) ajudar os cateqüistas em seus trabalhos escolares, substituí-los 
·em suas faltas imprevistas; 

b) cuidar do material didático, conservando-o. 
melhorando-o, sob a orientaçao do secretário; 

confeccionando,Q, .. 
. . 
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c) ajudar na propaganda e realização dos Cursos, festas religiosas 
~, sociais da C. D. C., e iniciativas semelhantes; . 
. d) acompa'nhar .as crianç,!s às aulas lle Catecismo e à Missa; 

e) assistir as crianças nos jogos, excursões e festas sociais da 
C.D.C.; 

f) distribuir jOl'nais, rev',;stas, folhetos e livros nos hospitais, nas 
prisões. 

. .' . 
Art. 22. 0 Aos Visitadores compete: 

a} visitar sistemàticamente as famílias da zona que lhes fôr de
lIignada, .reservando a isto ao menos uma hora por sem&llla, a fim de es
tabelecer contactos para a cultura religiosa e sua atua,ção no Reino de 
Deus; 

. b) mover os pais a matricular os filhos nq Catecismo, e. a :fili2.-se 
à C.D.C , ; 

c) convidar os adultos para a Missa de preceito, o Catecismo de 
adultos, os ' círculos de estudo, os Clubes de Religião, etc., de acôl'do ' 

com o que indicarem as circunstâncias das pesso:as visitadas, il".formando
lhes, com precisão, os horários e locais; 

d) visitar as famílias, cujas crianças faltarem ao Catecismo ou à 
Missa de preceito, conforme comumicação que os catequistas fizerem ao 
Chefe dos Visitadc;res; . 

e) distribuir. folhetos e avulso.s de propaganda religiosa; 
f) convidar mesmo os não-católicos e os que não receberem bem 

sua visita, para festividades sociais da C,D.C· ou da, paróquia; . 
g) anotar na ficha respectiva as informações recebidas da família; 
h) tratar sempre a todos cem tal caridade e mansidão que fique 

evidente que sua visita tem unicamente em vista levar as almas para 
Cristo . . 

Art. 23.0 No dia de sua solene admissão, os membros da C.D,C. 
farão pública "Profissão de fé", que será por todos renovada anualmen
te, na festa, do Catecismo. 

§ 1.0 - 'J'odos cs que pertencem à C. D. C. inclusive as crianças do 
Catecismo, têm direito de receber, no dia da; adm;"sáo ' solene, o respecti-
YO distintivo, que será: . 

a) para adultos, a medalha de S. Pio X em fita amarela e branca; 
b) para alunos de catecismo: meninos, medôlha de S. Domingos 

Sávio; meninas, medalhas de Santa Maria Goretti, em fita da mesma côr. 
§ 2.° - Os membros da Diretoria e os catequistas uSGlI'ão fita 

mais larga e a medalha m aior, e as crianças fita Inais estreita. 
§ 3.° - Os associados usarão, se preferirem, a fita com medalha , 

ao peito. 
§ 4. o - Todos os associados rezarão pelo menos três Ave Marias, 

c&:da dia, pelo progresso da C. D. C. 
. 

Art. 24.· As admissões podem ser feitas em qualquer tempo, mas a 
imposição dos disti'ntivos deve ser feita poucas vêzes ao ano; no dia 9 de 



~06 lIEVISTA DA C. li. B. - AGOS'rO D& 19S9 
• •• - . • * . . . · 

'. 

· . 

:março (festa de S. Donlingos Sávio), no dia. do CateciSmo . (3.°· domingo: 
de agôstq) , com grande solenidade e participação dos paroquianos em: 

· geral, pregando o Pároco sôbre o valor do ensino religioso e a 'importân' 
da da C.D;C. .' .. . 

, 

.. . Arl. 25.° Os sub-centros instalados em Comwlidades religiosas deJ 
'vem: 

a) inscrever os seus catequistas na C.D.C. da paróquia, para efei~ 
to das indulgências; 

b) fazer autenticar pelo Pároco os seus livros de matrícula, para, 
·0 mesmo efeito, no que se refere ;;ps alu:nos; . 

c) enviar ao Páruco, no comêço e .no fim do ano, informação ,ôbr~ 
· o número de çatequistas ' e alunos matriculados e' frequentes; 

. d) entrar em prévio entendimento com o Pároco, quanto às Pás~ 
·coas e f.'S Primeiras Comunhões de seus alunos. . 

• 
• 

. ArL 26,°. Os sócios da C.D. C. têm direito aos seguintes benefícios 
·'e privilégios espirituais: . . 

BENEl·'tCIOSESPIRITUAIS 

• 
• 

1. 0) Na semana de Peilltecostes e no mês de novembro, em dias 
previamente marcados, será rezada' uma Missa pelos membros vivos ' e 

, defuntos, r~spectivamentc. Dessas missas os cat.equistas e alunos partici-
parão, com comunhão geral, pelas mesmas intenções; : 

• 

2.°) Além do mencionado benefício, os catequistas têm direito, em 
.' caso de morte, a exéquias e Missa que manda rezar a C. D . C . paroquial. 

. . . . 

• 

• 

• 

, 

• 

• 

• 

• 

.. 

• 

• .. 
.. 

• 

-
• 



INTEGRAÇÃO DO MENOR -NA FAMILlA E NA 
. . . 

CUMUNIDADE . . 

Do Deparla'lltl'lnto de Serviço c Assistêllcia da CRl'J . 
• 

. De,til1a<1" a viver em soçiedade, a criança precisa. tlprender· " viver nela. 
'J á que ~Ó se ap"r.nde a vivcr vjven(~o, só faremos edUd.'lçflo completa, levando 
nnssas lucnin;u; a viwer eln sociedade, ou ao menos, não as privando] de todo, 
do qontato com ela. 

A~ relações com o mcio exterior podem ser f .. itas : 
'1. Família - Se a ohra não ~xigc a colabo·ração dos pais no processo' ·educa
tivo da criança, ()U até dificulta os contatos nccess:í:rios para que i;e 1Uant~,nha"n 
'os laço~ a'letivos q Ue) unem a família, COI)'O o risco. de estar facilitando o aban_ 
'dono gradativo' d;! lUHZ- crtança. . 

o contCl,to ria menor com a iamília p.ode ser feito com: 
a) visitas do'l pais, 
b) visita da criança inte!\Tla • 

ao~ paIS, 
• férias . C) 

2. CM",midn.de em yeral c Paróquia - Tõda comunidade oferece uma série 
de recursos para serem apro\,citados pc;os scus membros: colégios, diversões, 
pa$5cios, parquts . São patrimônio de todos, e qualquer pessoa pode hencf iciar. 
s" ,têks. Os passeios costumam agraciar muito às .crianças . São até uma bo" 
l11;Uleira de canalizar, :?ara ,.",,\izac;ões positivas, as energias das menina • . 

Nossas obras c~tiio sempre situadas numa paróquia, da ([lI<ll precisam 
.part!dpa'r, recebendo os bel1dícios que oferece, c contribuil1llo, de acôrclo com 
:suas possibilidades, para sna vida . Defiro dêsse âmbito paroqui'lt ~ pode desen
;volV'Cr-sc todo um programa de sOQialização da criança, r.lc formação para ' a 
'vida paroquial, para o apostolado, {l<'lra a solidaried2.de com o próximo. 

De um" pesquisa feita em obras que obrigam ITlellinas, em regime de 
internato, e dirigidas por Congregaçõcs Religiosas, conduhnos que nossas obras 
de menores precisam abrir-se ainda um pOllCO, a f.i m, de colocar suas crianças 

. nU111a \'ida mais natural, mais semelhaJJte à d;:.s outra~ criança.~, deixando_as 
:aptas para ~nfrttltarem a vida cum a tú.-.,ma confiança r. as mesmas possibilida
des q11e (êm as cr';anças dos lares normais . 

: 3 . Atr>açiw do Se'''1Jiço Soe",1 jm,;to "os il>ternalolS ele m;enoros - Tôda. ati_ 
;" idade do Serviço So~ia l junto a -essas obras tende a facilitar o relacionamento 
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das mesmas tom o nJe10 exterior. ' 
De maneira geral, '" "bras de 'lljj,nores ', que CDnhccqrios não possucin 

Serviço Snci31. Se ft)~setn. Ul11 pouco mais abertas, se nlantíve8SfCm maior con .. 
tato com o meio cxiicrior, SeJl1tiriam li)gicamentc a sua necessidade, mesmO por_ 
que os problemas sénos qué as meninas vão"cnC01itrar depois de desligad:ls nem 
sempre chegam a 'seu conhecilT!cnto, Quase sempre <)s ' meninas que, depois de 
desligadas, continuam vindo à obra, são iustament~ aquelas que não encontra.. 
ram 0\\ já :resolveram (1e certo modo, a,lgl1l11 problema. sério em sua vida. 

Num intemnto" tem o Serviço Social uma função junto a: 
a) pessoàl da pbra, 
b) crianças, 
c) suas famílias, 
d) egressas, 

, , 

E' predso que li oLra possua tun 8.erv;ço Social bem planejado, e bem 
,realizado, com o acumpanhameutu <lu ~aso .)" cada menina e com o tratamento 
social ua , [amík, 'de cada Ulua delas. , 

Sabend" que põe a criança numa situação veculiar, que o meio normal 
pa$ ela é " iamí1ia, e ql~e essa família não pode continuar com da devido, a 
um problema sério, a obra fica com ,a obrigação de ajudar essa família a nor_ 
maliza!' sua sltuação, pllfa qu,c a criança volte a morar com ela. E' sabido que 
ê"se rClljustamClJ1to não se faz com facilidade c rapidez. Exige tempo, paciên. 
da e habilidade da A.S. no cmprêgo das té'<.:nicas do S.S. de Casos, em vista do 
pleno dcsenv!=,lvimento da personalidade do assistido, conduzindo-O a uma vida 
feliz c bem adaptada. 

(Resumo do Trobal;w de Conclusão ' de Curso, ~Q Irma: Mmia Sérvula, o.;rresBntado 
G Escokt de Serviço Social do Inst. Social da PUCR], Resumido pOr Id<912:a de S. Santos). 

• 
• 

• 

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

Ouça diàriamente 

RÁDIO VATICANO 

I FALANDO PARA O BRASIL .. 
, ' 

I 20hs .. 
. ' 

J Ondas Curtas, ' na freqüência de 16,82 ou 25,67 lD8 
i ... ' 

" 
, 
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