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EDUCAÇÃO DEMOCRÁTICA E CRISTÃ 

Carta Pastoral do Episcopado Baiano sôbre a Educação 

A grave obrigação que nos incumbe de velar para que se consolide, 
se aperfeiçoe" se dilate cada vez mais o reino de Deus sôbre a terra nas 
almas que nos estão confiadas, nos impele, nas atuais circunstâncias, 
quando novos rumos se pretendem firmar para a educação em nosso 
país, a tràzer ainda uma vez a palavra serena, esclarecida e construtiva 
da Igreja a respeito de um problema que tão de perto se relaciona com 
o nosso múnus Pastoral. Mandatária, com efeito,daquele que, com a 
plena autoridade recebida de seu eterno Pai - "todo poder me foi dado 
no céu e na terra" (') - enviou ao mundo os seus apóstolos, dizendo: 
"Ide, pois, e ensinai" (2), a Igreja de Jesus Cristo veio assumindo, des
de os seus primeiros séculos de existência, tôdas as modalidades pos
síveis' de cumprir sua divina missão de educadora dos indivíduos e dos 
povos. 

Não há, entre vós, quem desconheça, por pouco que haja folhea
do as páginas da história da humanidade neste dois mil anos de cristia
nismo, o papel providencial desempenhado pela Igreja na salvaguarda 
dos tesouros da cultura antiga, enriquecendo-os com o sôpro vivifican
te da mensagem evangélica, para transmití-los, em expansão orgânica, 
às nações modernas, que, nas escolas e universidades por ela criadas, 
expandiram a civilização. 

Ao recordar, na constituição apostólica "Deus scientiarum Do· 
mhlUS" o fato de que, ,ao tempo das invasões dos bárbaros, encontraram 
as ciências e as artes seu único refúgio nos templos e mosteiros da Igre
ja, salienta Pio XI: "Os concílios realizados em Roma em 826 e 853 pro
mulgavam o mandamento - clarão brilhando nas trevas - em virtu
de do qual todo empenho se deveria' envrdar, em todos os Bispados e 
seus domínios e em todos mais lugares onde se fizesse necessário, para 

(1) - Mt 28, 18 e 19.· 
(2) - Mt 28. 18 1:.- 19. 
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"t.abel~ mnlres e dou~... que ensinassem :'eJUlannente as lell'U 
e .~ liberal." (2) . 

&. mais adiant/!, nene mtsmo documento, .ponla ,inda ""mo 
ol>Jew de geral admiração •• Uvldalle d~ Santa ~, no periodo de lpe
n ... Um ~ulo, em lavor dri. Ciendu Agndas e prolanas, através do 
cl\Ilno unlv~rsitário: "Du cinqüenta e duas univerSidades lundadM 
mediante cartas patente. an tel de 1. 400, vinte e J\(Ive ao mengs foram 
crludas exduslv, mcnte ",,1011 Romllnos Pon tl/ices e dn out ras por De
cretai do Im pl'rddor e do. Pr!nclpco: " lO mesmo tempo qUI por bulas 
plIpal'" ('). Não e ru.ma" lembrar que. Un;v;nldade e ~um .. inven_ 
çio crlsUl e ocidental" (', . 

EIOqii.entellKnU! o u~.v. no PlIrlalTlOlnlO trancâ um escritor 
lnsuspell.o: "Quando • velha Roma tombou vencida e enungüenllda 
_ pk do. Biorbaros, I Irreja IWOl hlW o espírito humano, como m..n
~. lO abllndono que, no saque d, uma ddade, Je achou agonizante nOl 
braÇOl d. mie decapitada. Abrigou-o """ sagrad ... uilos. cujas linhas 
arq uItetônicas ainda hoje noo Clusam .!!SOmbra, e lU o nutrIu com as 
llIerll,turll grega e latIna, ensinado-lhe tudo quanto •• bla, prodlglllun· 
do-dhe leUS cuidados e .eu carinho maternal, Ile o dia em que ~ me
nino, convertido rIO Idulto, ..e chlmou R:!\:On, Desearu-s, Gali· 
leu, ete ... " (0). 

No que. se refere em particular i formllÇ"io de noaa pltrla, mOr
mente de #11 patrimônio "'Piriluat, n.io hj q~m nlo nw:onheçl a ação 
pri nuldal da igreja Cltólicl. Durlnte mais de duzenlOl al\Ol lhe \:Ou· 
he, com udusividade, no Brull, a tarefa educativa. 'f in15trando nos 
leul \:01<lg1Ol e leminãrios. mantido. .... pecialmente pelo. Jesuítas. a lIU
truçlo lIter'ria e cienllflca p~prl . da o!pcca. soube coar lO mesmo 
tempo, n O culto') da hnne.otldade • da honra . no aprfço da carIdade e da 
jUltiça, •• vlrh.t:lcs eoletivlI que do. ainda hoje, o melhor fundamento 
de noaa estabilid.de como ruoçlo. 

T.15 oolég;os e seminãrlOl, é bom lembd-Io. loram o. In.\rumen_ 
te. erladOl pela Igreja .pa ... O desempen ho de )UI miaiG. El. quem 
in.tltulu cln6n\e.mente cada um. du Ord .. ns ReUgiO$U, quem lhn 
traça o JlI'08rama • CXtnlllr e Ih ... determina OI melOl e I 10f"lNl para 
lUa uC'CUÇloo. Dela, em primeiro lugar. bistOricamente, .travk do pa_ 
droado <:OfI«dttlo .01 Reis de Pcrtugal. é que tais cen trOl educativos re-
ceberam lU. p''fl;onaHdade Jurldlc •. Nada mala eram 'ss .... rellgiGMs c 
Seu.. eoleglos que m llndatJr.rlos da jerarquia. JamailJ OI eo ... ldcrou o go.: 
vêrno l undon/l.rios púbUCOII. 

"A tradição cristã de nclllO palt - podia IUlCverar o chefe da 
Naçlo no e"",etramento do IV COllgreuo Inter·lmrrlclno de Educa~áo 
", __ ..... ' __ 10_ " .. _lo .. ,eaL , ... "-010_" .... "r. ..... _. 

~ .... -' __ , .... _ 'li. ao .. 
I" _ o ..... na. 
I., _ .. _ Do ...... ............ L'"'l __ ....... ,ou.. ..... . 
IGl _ A. -no-. ,,"-" _ lo _ ... _ ... C- ........ , . 



" 
CB!6liea, no llna de 1951, no Rio de Janeiro - onde todos O'< eVEntos mar
cantes estão entrelaçados a significativas manifestações de fé catélUca, 
justifJca o notável paralelismo entre n01i"" vida intelectual e a expansão 
da obra evangelizadora n(»; três primeiros oócu]os de nossa existência". 

"A mi.'lsão dos Jcsultas, Ilqui chegados cOm o prim<.>iro governador" 
geral, não se llmitou la aldeamEnto dos índiOS c à preservação de sua 
liberdade. Ao lado do templo, por mais modesto que tõsse, surgiram a 
escola . e o C<llégio, células fc<:undas de onde brotariam as universi_ 
dades", 

"O e<lucador católico, tão Ugado assim às nOuas tra.dlçõ~s, niio 
tem h"Je tarela menos irdun do que a dos pioneiros do """ulo XVI". 

Dêsse mesmo discurso, queremos reproduzir mais Um trecho par
tículBnnente atual a respeit::> dos educadores cristãos: "A continuidsdG 
de nossa dviUução 6erá obra (dês.se$) educadores, po! ... em SuRs mãos, 
estâ sendo moldado o material humano das gerações que hão de guardar 
I! desenvolver O patrimônio secular que lhe empresta uma fisionomia 
Inconfundível" . 

"Filh<l.'l de uma era técnlea, caracterizada principl!lmcnte pelo do
minlo tiO! valore~ etemes do esplrito sôbre a ma~ria, necessário .se lor" 
na afastar as Influências contaglantes de um agnosticismo falsamente 
~lel,tiliCQ e desenvolver par ticular esfôrço na formação d .... jovens, vi_ 
aando à preservação dm; bens espirituais e morais, Indispensáveis 11 vi_ 
da do homtm (m sociedade" ('). 

E' o que realiza a Igreja alraves da vasta r;';de escolar mantida 
no l3r:1sil pelo d~ro di<>Calano, pelas Oroens e Congregações religiosas e 
também por bemmérit~. w.ucadores leigm; a serviço da Igreja. Tais 
e<>lógios e universidades, a8 diverSSll Faculdades Católicas ""istentes en
Ire nós, nada mais são do que centros educativos da Igreja em favor 
de seu Filho dneto, que é o Brasil, instrumentos na mão da jerarquia, 
para D difusão, em primelrn lugar, da verdade e da vida que Jesus Cristo 
trou"Si para o mundo e constituiu depositária a SlUI Igreja . 

Os direitos da Igreja sôbre a educaçâo, convém rea firma-lo com 
Pio Xl, na Endc\ica "Divini I1lius Magistri", têm sua origem na raâo 
ú!t(ma de ~ua existência: guiar os homens a seus destinos eternos. A 
suprema autorilJade de magistério que lhe outorgou seu Divino Funda· 
tIor e a maternidade sobrenatural que lhe conferiu .Ôbre todos os redi 
midos, eis "" Ulules desse direito educacional que lhe pel1(>n.,.,. Só ela 
é juiz dos meios que lhe são úteis ou indispensáveis para o ~abal desem~ 
penho de um I),andato diretamente recebldo da fonte de todo o p-,der 
legltlmn na terra (O, . 

E' de séculos que a SUa experiência vem CQmprnvando a eficácia 
para a form3çáo de seus fiéi~ que serâo também cidadãos exemplares, 
de · tal. centros cdue~tiv01l seus. 'Por melhores que sejam "s relações de 

,1) ...... , •• cO"'_"'" o do ..- • • • \10> •. 
", - ... ,., """ H ....... · L' '',,,,,;.'''''' U ••• o.' 2\l' . >02. . . 

. 
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cordialidade e cooperação entre a Igreja e o Estado - e muito boas são 
elas, mercê 'de Deus, em nosso país - por plena que fôsse de direito e 
de fato a ação do sacerdote e do catequista junto aos alunos católicos daS 
escolas oficiais, jamais a educação ali ministrada se poderia comparar 
em profundeza, coerência e continuidade à que só é possível num amo 
biente' declaradarp.ente religioso, como são os colégios católicos. 

Acresce ainda que, com não .pequenos sacrifícios, cada dia mais 
numerosas são as famílias que, para a formação de seus filhos, forma0 

ção moral e religiosa ministrada pela Igreja, dão preferência a êstes 
colégios, que exercem, ao faZÊ-lo, um legítimo direito, é de tôda evi
dência. A educação dos filhos deve caber em primeiro lugar aos que se 
responsabilizaram pela existência dos mesmos. Exige a natureza 'das coi
sas que os que presidiram a vinda ao mundo da criatura em botão pre: 
sidam igualmente, ao seu desenvolvimento até atingir à perfeição adul
ta, através de uma completa educação. 

Trata-se de um direito próprio, natural e primário da família, 
parte do pátrio poder, anterior a qualquer outro direito ou poder sôbre 
a terra, e por isso mesmo inviolável. Direito reconhecido, como todos 
sabem, pela imensa maioria tias constituições nacionais e dos 'códigos 
civis das nações civilizadas. Negado, apenas, monstruosamente,pelos ré' 
gimes totalitários, aos quais, por antecipação, estribado na lógica' das 
idéias, já em 1864 ensinava Pio IX: "professando o funesto êrro do COe 
munismo e do" socialismo, afirmam que a sociedade doméstica ou a famí
lia toma sua razão de ser do direito puramente civil e, conseqüentemen
te, que da lei civil decorrem e dependem todos os direitos dos pais sôbre 
Os filhos, inclusive o direito da instrução e da educação" (9) . 

Como do espiritualismo cristão tem raízes a concepção democrá
tica de govêrno, fundamentada na dignidade da pessoa humana inculca
da pela doutrina de Cristo, assim, também, do materialismo, qualquer 
que seja sua feição e sua origem, costuma brotara concepção totalitá
ria de govêrno, cuja manifEstação extrema parece ser o comunismo 
bolChevista, forma de socialismo à outrance. Não faz mistério a Igreja, 
e, por isso mesmo, ninguém teria entre nós o direito de ignorá-lo, que O 
socialismo e cristianismo são coisas incompatíveis. 

O mais ligeiro exame da Constituição dos Estados Unidos do 
Brasil nos persuade imediatamente que o Estado em nosso país não rei
vindica para si o monopólio da instrução oU da educação. Monopólio que; 
entretanto, parace estar sendo subdolosamente pleiteado agora por aI' 
guns educadores brasileiros, cujos ideais materialistas estão bem com
provados. "A educação é direito de todos e será dada no lar e na esco
la. Deve inspirar-se noS princípios de libendade e nos ideais de solidarie
dade humana", diz o Art, 166 do Capítulo lI. 

Passivamente considerada, é a educação no Brasil, em teoria, um 
direito de tôda pessoa humana. Na prática, estamos ainda longe de ver 

(9) - Enciclica QUllnta Cura, L'Educatlon. n,o 33, p. 38. 
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concretizado êsse direito de receber educação para milhões de nossos 
patrícios, condenados ao analfabetismo. Dever especial nessa matéria 
incumbiria ao Estado, i.mpôsto pelo Art. 167 da Constituição, reclama
do pelo bem comum, campo vastíssimo por onde se possa espraiar o zêlo 
das autoridades do ensino, sem que, para isso, se corra o perigo de tolher 
a liberdade à iniciativa particular, que, ao contrário, deveria ser esti
mulada. 

De quem, na verdade, é o direito de dar a educação? Ativamen
te. considerada, será ela~ também um direito de todos? Deverá igual
mente entender-se em tal sentido o texto constitucional acima citado? 
Seja qual fôr a interpretação da fórmula verbal, não resta dúvida, atra
vés do contexto dêsse mesmo capítulo lI, que a resposta tem de ser 
afirmativa. Satisfeitas, naturalmente, as condições exigidas pelo bem 
comum, condições estabelecidas pelo Poder Público, "respeitadas as leis 
que o regulem" (Art. 167) "dar educação é um direito de todos". 

Quanto à família, seu direito é expressamente consignado nas 
palavras do mesmo Art. 166: " ... e será (a educação) dada no lar e 
na escola". Com isso, aliás, está de pleno acôrdo o Código Civil Brasi
leiro: "são deveres de ambos os cônjuges" diz o Ar\. 231, no item IV, 
"o sustento, guarda e educação dos filhos". Para a boa hermenêutica 
do texto constitucional de 1946, merecem ser trazidos à colação os arti
gos equivalentes das duas Constituições anteriores. 

"A educação é direito de todos", rezava a Constituição Federal de 
1934, "e deve ser ministrada pela família e pelos Poderes Públicos" 
(Art. 149). E numa fórmula que estaria em perfeita harmonia com a 
filosofia tia educação preconizada ao mesmo tempo pela razão e pela 
fé cristã, assim se exprimia o Ar\. 125 da Constituição da República de 
1937: "A educação da prole é o primeiro dever e o direito natural dos 
pais. O Estado não será estranho a êsse dever, colaborando, de maneira 
principal ou subsidIária, para facilitar a sua execução ou suprir as de~ 
ficiências e lacunas da educação particular". 

Quanto ao direito de educar "na escola", seja particular, seja 
pública, direito qUe assiste a qualquer cidadão, não pode, igualmente, 
se'r posto em dúvida. Na escola particular primeiramente, segundo de
claração inequívoca, contida no Art. 167 da Constituição vigente: "o 
ensino... é livre à iniCiativa particular, respeitadas as leis que o re
gulém". Como se po\:!eria, aliás, entender que a educação "deve inspi
rar-se nos princípios de liberdade" conforme diz a cláusula do Artigo 
anterior, se a própria Constituição começasse por negar aos cidadãos do 
país -a liberdade de ensino? Igual direito na escola públ'ica está assegu
rado pelos Itens VI e VII do Art. 168. 

_ Ociosa pareceria esta análise, por mais superficial que ela seja, 
não fôsse -8 necessildade de manifestar nossa estranheza diante de afir
mações "autorizadas" em contrário. E' com justificada apreensão, real
mente, que temos visto apregoar-se em entrevistas ou conferências pú-
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blicas, que o ensino, de acôrdo com a Constituição, é mera função pú,· 
blica, rebaixando-se o direito assegurado aos particulares pela mesma' 
Constituição ~ categoria de uma "conc€ssãd' mais ou menos precária.· 

Ou ainda quando vemos qualificar o direito líquido e certo da 
família à educação de seus filhos como um "anacronismo" (esta a pa la
vra!) próprio da Idade Média. Passe a ignorância, pelo que toca à Idade 
Média. .. Deixaremos sua defesa aos especialistas, aos Toynbee, aos 
Karth, aos Frederic, aos Cauchie, aos Pirenne. Mas o inconcebível é ad
mitjr-se que não é o direito que se deva aconwdar à natureza, senão 
esta modificar-se ao sabor da legislação. E o que é pior, defender a 
"exclusividade (para os Estados da Federação, em cujas mãos seria "cen
tralizado" o ensino) da formação do magistério", o que significa nada 
menos que o monopólio estatal das Escolas Normais e Faculdades de Fi-
losofia. ' 

Ouçamos a sempre autorizada p~lavra do Santo Padre Pio XII: 
"Se, no momento em que, falando a vós, professôres do ensino médio, 
temos levado o discurso para um terreno mais vasto, qual é o da €duca
ção, fizemo-lo pensado que hoje se pode dizer superada, ao menos em 
grande parte, a errônea doutrina que separava a fprmação da inteligên- , 
cia do coração. Devemos, no entanto, deplorar que nos últimos anos ',e
nham sido ultrapassadas as fronteiras do justo no interpretar a norma 
que indentifica instrutor e educador, escola e vida. Reconhecido à escala 
seu podEroso valor formativo das consciências, alguns estados, regimes 
e movimentos políticos descobriram nela um dos meios mais eficazes 
para ganhar a seu partido aquelas multidões de prosélitos, dos quais pre .. , 
cisam para fazer triunfar determinadas concepções da vida. Com uma 
tática tão astuta quanto desleal, e visandos objetivos em contraste com 
os próprios fins naturais da educação, alguns dêstes movimentos do pas
sado e do presente séculos têm pretendido subtrair a escola à égide 
das instituições que sôbre ela exerciam, além do Estado, um primorduü 
direito - que são a família e a Igreja (Cfr. Pio XI, Encíclica "Divini IIlius 
Magistri", 31 de dezembro de 1929) ~ atentaram e atentam a se apode
rar dela exclusivamente, impondo um monopólio que, entre outras coi-, 
sas, é gravemente lesivo de uma das fundamentais liberdades humanas. 

"Mas esta Sé de Pedro, sentinela vigilante do bem das almas G 

do verdadeiro progresso, como não abdicou jamais, no passado, a êsse 
essencial direito, de resto admiràvelmente e, em todos os tempos exer
cido, mediante suas instituições, que por vêzes foram as únicas, nisto 
empenhadas, assim não o renunciará, também, no futuro, nem por es~ 
peranças de vantagens terrenas, nem por temor de perseguições. Não 
consentirá, jamais, sejam destruídas do efetivo exercício do seu direito 
nativo nem a Igreja, que o tem par mandato divino, nem a família que 
o, reivindica por natural justiça. Os fiéis de todo o mun.:lo são testemu" 
nhas da firmeza desta Sé Apostólica no propugnar a liberdade de es
cola em tanta variedade de países, de circunstâncias e de homens. Para 
() bem da escola, ao mesmo tempo que para o bem do culto e ria santi-
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dade do matrimônio, a Igreja não tEm hesitado afrontar tôda dificulda
de e. perigo, com a tranqüila consciência de quem serve uma causa justa, 
santa, querida por Deus, e Gom a certeza de render inEstimável servico 
à própria sociedade civil. > 

"Nos países, pois, em que a liberdade da escola é garantida por 
leis, eabe eos professôres fazê-la valer efetivamente, exigindo sua com .. 
pleta aplicação" (Pio XII - Discurso de S. Santidade ao II Congresso 
da União Católica Italiana de Professôres de Ensino Médio). 

Vem aqui a propósito relembrar o que proclama a Declaração 
Universal dos Direitos do Homem, assinada em 10 de dezembro de 1948; 
na· Assembléia Geral das Nações Unidas, também pelos representantes 
do Brasil. O pêso e a limpidez dessa declaração bem poderiam servir 
para que se descarte o sofisma dos que pretenderiam reduzir a contro
vérsia a uma questão de "competência para dirigir o ensino". "Os pais 
têm prioridade e direito", diz o Art. 26, ll. o 3 dessa declaração, "na es~ 
colha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos". Não é 
outra doutrina da já citada Encíclica de Pio XI, a "Divini Illius Ma., 
gistril!. . 

Quer se funde no privilégio outorgado ao ensino público, quer em 
expressa determinação legal, quer com decorrência normal de uma con
c(·pç50 ideológica adotada pelo Estado, injusto e ilícito se deve conside
rar o nlonopólio educacional que, física ou moralmente, ob.rigue as famí
lias a entregarem seus filhos a escolas oficiais, contra os deveres, sem 
dúvida da consciência cristã, e cutamente contra o legítimo direito do 
üso de uma preferência, a respeito do tipo de educasão que desejariam 
para os mEsmos. A que se reduziria realmente o direito da família, se o 
seu exercício acarretasse a pena ,do pagamento em dôbro do custo da 
edücacáo? 

Recapitulando a doutrina da "Divini Illius Magistri" ('0), fri. 
sando a sua coincidência com o texto de um documento de caráter civil 
e ',valor universal, como é a Declaração dos D.treitos do Hotrnenl, não ul
trapassamos a esfera dos princípios. Não pretendemos fazer acusações à 
Escola Pública em nosso país. Cumprindo o . Art. 168, item V, da Coml
tituição sôbre o ensino religioso, vem êle procurando atender, imperfei
úlinente embora, aos reclamos da consciência cristã. E' com a maior sa
tisfação que, neste ponto, vimos observando certo progresso na demo
cratização da escola oficial, para ajustá-la às aspirações religiosas da 
grade maioria do povo brasileiro. 

. Na sua função de promover o bem comum dentro da concepção 
democrlática de "govêrno do povo para o povo", nada mais desejável de 
que 'uma tal conformidade. Não poderia, evidentemente, o Estado alhe","
se do problema da edu·oação, nem seria democrático que o fizesse para 
desviar o rumo seguido pela história da nação. "O Brasil, repetiremos 

(lO) - DiYlni IIUns :M~gltsl'i, L'Education, n." 267, 268. p. 210. 
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com Rui Barbosa, nasceu cristão, cresceu cristão, cristão continua a ser 
áté hoje! Logo ... " ("). As escolas oficiais, acrescentaremos nós, deve
rão ser escolas onde o BrasH possa continuar cristão para o futuro. 

Não seria fora de propósito pedir a atenção das autoridades res
ponsáveis para uma alta instituição de ensino, munificentemente bem 
dotada pelos Cofres Públicos, que se inculca como de Estudos Brasilei
ros,' onde mestres sem concursos se empenham, com zêlo digno de me
lhor causa, em deformar o critério de certas elites culturais, classificah~ 
do superiormente de "alienação" sodológica o pensamento de Rui. Con
fessamos ter dificuldade em entender para que fim se vem alimentando 
oficialmente êsse autêntico fenômeno de teratologia cultural e política. 

Em matéria escolar possui o Estado, ninguém o contesta, direitos 
e deveres de proteção, orientação e vigilância, destinando-se a comple. 
tar -ou suprir, em todos os setores do ensino, a insuficiência de entidades 
individuais ou agremiações independentes, em conexão com a família. 
Como instituição posterior a essa, destina-se, antes de mais nada, a pro
teger os legítimos direitos naturais do indivíduo e da família. 

Seu papel é principalmente subsidiário e supletivo: "incumbe ao 
Estado fomentar a iniciativa particular onde essa definhe, completá-Ia 
onde fôr insuficiente, suprí-la onde fôr possível ou vier a faltar. Sem 
mais restrições, que as que exigir o bem comum, compete~lhe vigiar sô
bre o ensino, corrigir suas falhas e promover seu desenvolvimento" (12) . 

Para assegurar a todos igualdade de oportunidades, como pede a 
justiça distributiva, salvaguardando simultâneamente o direito dos cida
dãos de escolherem os seus educadores; seria justo que o Estado, que hão 
é dono, mas administrador das rendas públicas, visasse aos poucos à gra
tuidade do ensino, diretamellte para as escolas oficiais, indiretamente 
para as particulares. Quando menos, que se afaste para a escola par
ticular a "ameaça de desaparecimento" de que fala o manifesto da Fe' 
deração Nacional de Estabelecimentos de Ensino, "por falta de recursos 
materiais e pela hostilidade, ora velada ora franca, que Ihe movem de
terminados setores governamentais, responsáveis pela orientação dos ser
viços de educação do país". 

Não podemos furtar-nos ao dever austero de lembrar ao Estado 
que em vez de permitir que subalternos ou representantes seus malba
ratem atividades sociológicas e recursos financeiros na sustentação de 
teses heterodoxas e perigosas para o presente e futuro da educação do 
Brasil, muito melhor lhe ficaria canalizar harmônicamente êsses esfor
ços no sentido de uma difusão mais uniforme e mais eficiente do ensino 
primário e do ensinomédiQ, em tôdas aS unidades da Federação. 

Aos Govêrnos Federal, Estadual e Municipal, muito resta ainda 
por deliberar e executar, para que de fato se popularize a educação no 
país. Sobretudo nas regiões do interior, e principalmente no interior da 

(11) - Discurso do Colégio Anchieta, Casa Rui Barbosa, Rio 1953. 
(12) - Divini llJius l\-Iagistri, L'Education. nO 265, 267. pp. 214. -216. 
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Bahia.,: há muita coisa. a "exigir iniciativa, melhoria, reforma ou correção 
nesse sentido; Numerosas cidades sem Ginásio e outras sem recursos pa
ra melhorar" o que possuem, grandes cidades com excesso de professôras 
primárias, quase sempre nomeadas sob critério exclusivamente político 
ou de conveniências particulares; pequenas cidades e centenas de Dis
tritos, com uma população escolar de densidade impressionante, relega. 
das" a um clamoroso abandono pedagógico, contando apenas com uma ou 
duas professôras que se abalançam a enfrentar o desconfôrto, a insegu
rança e as complicações heterogêneas da vida local; - vários outros dis
tritos e localidades em prédio escolar, sem professôres, e sem empre
endimento de espécie alguma em assunto' de ensino - eis, em resumo, 
as Unhas entristecedoras do panorama educacional de quase todo o in
terior do nosso Estado. 

"Na prdfilaxia de tantos e tão calamitosos males é de desejar se 
empenhe o Govêrno congregando imediatamente, para isso, tôdas as fôr
ças vivas de que disponha, pondo côbro a tanto", fatôres de improvisa
ção dispersiva e a tantos diagramas inadequados com que vem agravan
do cada dia mais, a decadência, a abulia e a descrença cívica do homem 
do campo. A inexistência de condições mínimas para a educação primá
ria e secundária dos seus filhos é que está levando êsse homem do cam
poa" imigrar intensamente para as grandes cidades ou a fugir para o sul 
do país, despovoando a nossa zona rural e indo criar, nos centros urba
nos, a que se acolhe, outros problemas sociais e econômicos que desafiam 
permanentemente a capacidade orçamentária e a perspicácia adminis. 
trativa do Govêrno. 

Cabe aqui uma referência aos professôres. Chamados a plasmar 
para a vida social, para a vida do espírito, sobretudo, para uma carreira 
terrena e para um destino eterno, as novas gerações, que formam 11 es
perança de um Brasil melhor, constituem êles uma -classe digna, entre 
tôdas, do respeito e das" atenções da sociedade, merecendo por parte do 
Estado, não os rigores da fiscalização para desacreditá-los, mas o am
paro, seja pedagógico, seja econômico que os prestigie na sua espinhosa 
missão. 

A êles queremos dedicar alguns pensamentos de Pio XII, onde se 
espelha tôda a grandeza da profissão que abraçaram: "Por mais exta
siante que seja "la joie de connaitre" encontra ela seu complemento na 
alegria de ensinar. Ensinar! Função sublime graças à qual o homem, na 
acanhada medida de suas fôrças criadas, participa da tarefa do Verbo 
encarnado. Em explêndida sinopse, exprimia Sto. Thomás essa dignida
de do ensino: - da mesma forma que é mais perfeito iluminar do que 
apenas ver a luz, assim também é mais perfeito comunicar a outros o 
que contemplamos do que viver contemplando apenas (13). Ora, o pró-
12:r:i~ Divino Mestre dissera ,de si: "ninguém jamais viu a Deus; _mas, o 
Filho unigenito que existe no seio de seu Pai, foi qUe o deu acanhe .. 

\13) - Alocução a professõres e estudantes católicos franceses, 14 de abril de 1945, L'Edu-
caUón,. ,n.O -452, .p. 354. 



'.74 REVISTA: pA C. R. B. ..,.. FEVERElI\q DE :U~o 

cer" (14). E a seguir, S. Santidade aduz ai:nd~ estas pa-lavras de-Ozanam-; 
"depois das. infinitas consolações que um católico depara aos pés do al
tar, depois das alegrias do lar doméstico, eu não conheço maior felici
dade do que falar a joveus dotados de inteligência e de coração" ("). 

Que os educadores se norteiem por êsse elevado ideal, colocando 
assim sua abnegada tarefa muito acima das prEocupações mercantilistas 
do quadro sccial, onde errôneamente os classificou a legislação .do <ra.' 
balho, é alguma coisa que os nobi:lita, neutralizando o esfôrço dos ad
versários da liberdade de ensino, empenhados em enxovalhar o ensino 
particular, reduzindo a cátedra a balcão. E contudo, seria insensato fugir 
dos aSpEctos reais da vida do professor. Ouçamos a êsse propósito a. voz 
da justiça, numa alocução de Pio XII: "o interêsse, o interêsse material; 
não nos precipitemos em envilecê-lo ou verberá-Io. O mestre também é 
homem, deve viver e, para tanto, deverá receber pelo seu trabalho re
muneração justa e equitativa que lhe permita prover" a própria subsis' 
tênc'a e a de sua família: isso não representa para êle mais que uma 
compensação, já que não ensina por interêsse, mas por amor" (16). 

Para atenuar a difícil situação econômica do professor, decorrente 
de situação idêntica dos colégios, fôra criado no Ministério da Educação 
e Cultma o Fundo Nacional do Ensino Médio. Porque deixou a bene. 
mérita iniciativa de preencher a. finalidade, que lhe haviam dado? Se
ria isso uma amostra a mmsdo odioso poder da burocracia? Queira 
Deus que as causas mistericsas de tamanhas decepções e tão amargos 
sofrimentos para tantos de nossos concidadãos, Em casos como êste, pos
sam um dia ser subjugados com firmeza pelo espírito de justiça e o es
clarecido destemor dos, que governam. Renascerá nesse dia para mui
tos a- confiancR' nos nossos destinos. 

"Obra 'imortal do Deus nlisericordiosd', escreve Leão XII! na 
"Immortale Dei", "a Igreja, ainda que por sua natureza mire diretamen
te à salvação das almas e à felicidade eterna do céu, oferece, todavia, 
na ordem temporal tantas e tão preciosas vantagens, que mais e maiores 
não se podiam proporcionar, se diretamente e acima de tudo fôra des
tinada a desenvolver a prospEridade da vida presente" (17). 

Sobrenatural por sua finalidade e por isso mesmo superior àqui
]0 que se convencionou designar cemo "dvilizacão'" não se confundindo 
assim' com nenhuma delas em particular, já que" a tôdas transcende, sen" 
do para tôdas um lêvEdo, não ignora a Igreja a parte que, há dois m~ 
lênios, lhe tem atribuido o seu .Autor, na emprêsa de "levar .abom-têr, 
mo a criação da espécie humana" (18). Magníficas páginas, redigiu a res
peito, um dos nossos maiores pensadores cristãos, o· P. Leonel França, no 

(14) - Jo 1, 18. 
(15) ~ F. O:.::a11al1', Oeu\'l"es Completes, XI, Lettres, Tomo, lI, p. 470. 
(16) - Alocuçno aos pl'ofeSSÔr€8 cat6licos ltallanos, 4 de novembro de 194õ. L'Education, 

n.o 434, p. 34G. 

(17) - hlllllortale Dei, Documentos Pontifícios, 14, Vozes, 11.0 1, p, 3. 
(18) - H. Bel'~eol1, J,ee Deux SOUl'ces de lu l'cUgloll et de la mOl'ale, Pal'ls. 1932. 
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seu livro "A c.rise .. do munq..o modetno". 
Consciente desta sUa perene atualidade, não Se acovarda a Igreja 

quando a "injuriam e a perseguem e .mentindo, dizem todo o mal con
tra ela, por causa de Jesus Cristo" (l9). Sabe perfeitamente que' não po

de ser, em tempo algum, um elemento anacrônico, nenhum fator reacio
nário, na marcha do verdadeiro progresso da humanidade. Ecoa, ainda, 
na sua memória, a garantia recebida da Palavra que não passa: a Igreja 
é o "sal da terra" e a "luz do mundo" (20). 

Sem a sua presença, ·apodrece- nos -vícios a. sociedade, mergulham 
nas trevas do êrro as consciências. 

Em relação ao nosso país, não poderia deixar de manter a atitude 
verdadeiramente maternal. A Igreja católica embalou o Brasil no bêrço. 
Derramou-lhe na fronte, nos seus primeiros dias, a água lustra! de :>eu 
batismo. Alimentou-o, depois, ao seio, com a catequese missionária. E 
lhe nutriu a vida em expansão com o "pão vivo" descido das alturas. 
Através de ma renomada tradição educativa não tem outra ambição que 
a de oferecer-lhe, nas lições do Evangelho, o indispensável fundamento 
moral da ordem e do progresso. Glória será para ela vê-lo na paz e na 
abundância, trilhando os caminhos da justiça, da sabedoria e do amor 
universal, ao encontro dos altos destinos que lhe reservou a Providência. 

Bahia, 23 de outubro de 1959. 

Augusto, Cardeal da Silva 
João, Bispo da Barra 
Florêncio, Bispo de Amargosa 
Antônio, Bispo do Bonfim 
José Pedro, Bispo de Caetité 
Frei Caetano, Bispo de Ilhéus 
Jackson, Bispo de Vitória da Conquista 

(lO) - Mt 5, 1~ e 13-11. 
(20) - lIit 5, 11 c 13-14. 



ADAPTAÇÃO DAS SANTAS MISSÕES À ÉPOCA MODERNA 

Pe. Leão Douven CssR 

Em vários países já se verificou ou está se verificando uma reno
vação . dos métodos e sistemas empregados nas SS. Missões. Também no 
Brasil· há tendências neste sentido. Muitos vigários (sobretudo religio
sos) têm observado que as missões bem pregadas consegúem ainda mo
vimentar as massas, mas não operam uma mudança radical e duradou
ra no povo católico. Alguns falam em "fogo de palha" e caracterizam· as 
missões como superadas (1). 

O problema agora é êste: será que a época moderna exige uma re
novação no sistema da missão? em que consistirá essa renovação? Tra~ 
tar-se-á sàmente de inovações acidentais, de simples adaptação? ou de 
uma modificação mais profunda do nosso sistema? . 

A missão, antes de ser o que é hoje, passou por várias evoluções. 
É o "officium magisterii Ecclesiae, munus profetae Christi", que na apre
sentação da doutrina de Jesus se foi adaptando às exigências e circuns
tâncias de cada época. A nosso ver, estamos agora diante de uma nova 
fase nesta evolução. Abandonamos, portanto, a convicção subconsciente 
de que no século 18 a missão chegou ao fim de sua evolução e que já en
controu sua forma definitiva. No interior do Brasil êste tipo de missão 
ainda. há de manter-se durante algum tempo. Nas cidades maiores está 
superado. 

Vejamos, ràpidamente, quais as fases que percorreu a mlssao 
no passado, a fim de melhor compreendermos o elemento novo que ela 
está ·adotando atualmente para enfrentar os problemas perfeitamente 
novos do século 20. 

~) . o pres.ente artigo quer soment~ provar a necessidade de W118 adaptação 'das Missões à 
época moderna. Indica a'nda alguns prIncipIas básicos da missão do futuro. Não propõe. 

, porém. a forma concreta que esta missão terá. 
Esperamos fazel' seguir, como continuação dêste, outro artigo, no qual in(\lcare~ 

mos- como deve- ser feita essa ádaptaç!io. 
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I - Unla nova fase na ~voluç_ão da missão 

A história da missã<;> ,foi escrita pela primeira vez por Dl'. M. van 
Delft CssR no seu livro:' "Ontwikkeling van de praktijk en de leer van 
de Volksmissie" (Nijmegen, 1950). 

a) - Nos primeiros séculos do cristianismo, encontramos vestí· 
gios seguros de uma cura de almas extraordinária, em figuras como: o 
abade Santo Antão, Santo Anastácio, Santo Hilário e outros mais, que 
se levantavam contra o arianismo e confirmavam os fiéis na fé (pág. 26). 

b) - No século 11 começam as cruzadas santas, e com elas as 
pregações das Indulgências. Tem início uma primeira sistematização: 
"contritio, confessio, contributio". Esta contribuição podia consistir em 
participar numa cruzada, ou em fazer uma outra boa obra. Conhecidos 
.são: Roberto Arbrissel, São Norberto e São Bernardo (pág. 27·29). 

Pouco depois os mendicantes começam a sua atividade. Com êles 
à cura de almas extraordinária torna-se uma instituição fixa, com espí
rito e métodos próprios. São Domingos e Santo Antônio de Pádua são 
figuras representativas desta época (págs. 31-35). 

. Depois de um período de decadência, no século 14, com São Vi· 
cente Ferrer e São Bernardino de 'Sena começa uma nova florescência. 
J1:1es' são os protótipos dos missionários de após-Trento. Seus ciclos de 
sermões com instrução e penitência tomam uma forma específica a que 
poqêmoschalnar o início das "missões pràpriamente ditas". Caracterís· 
ticas são as procissões 'de penitência, "as fogueiras das va;dades do mun
do" e a reconcil'ação dos inimigos (págs. 37-41). 

c) - As missões começam pràpriamente após o Concílio de Tren
to, com a contra-reforma, como resposta à decadência moral e religiosa 
dos catolicos. São os "cIerici regulares" que se dedjcam à reforma do 
clero e do povo pela pregação e pela administração dos sacramentos (pág. 
43). Os Jesuítas e São Carlos Borromeu dão às missões os primeiros 
estatutos (págs. 45-48). 

d) - A elaboração sistemática da missão começa no século 17; 
'sobretudo FeIo Pe. Segneri S. J. Ela é pregada pelas congregações de 
padres seculares, como a dos "Pii Operarii" (pág. 69), e "de Propaganda 
Fide degli Illustris3imi" (pág. 71). 

'Nesta mesma época prega São Leonardo de Pôrto Maurício (i676. 
1751),0 padroeiro das Santas Missões (pág.75)'. 

Na França pregam São Vicente de Páulo· que em 1625 fundou· a 
Congregação dos Padres Lazaristas (pág. 78 s); São João Eúdes que ·em 
1643 fundou a Congregação dos Missionários Apostólicos de Jesus e 
Maria (pág. 82); e São Grignon de Monfort, que fundou em 1705 os "Sa
cerdotes Missionários da Sociedade de Maria" (pág. 83). 

De maior importância universal são as congl'egações .dos Pa.dres 
Redentoristas e Pass'onistas (págs.· 73"74). Pe. Delpeuch O. M. I . .dá a 
Santo Afonso o título de lel1islador c,la~,.missõ.esP9r,c~,U$;l.c,le. se\ls .. escri-
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tos sôbre elas; li:le indica como sermões essenciais da missão os das ver
dades eternas. Sublinha como sentimentos fundamentais: arrependimen
to e amor a Cristo. Característica é p.ara êle a preocupação pela perse
verança mediante a vida devota, a fuga das ocasiões, a recepção dos 
sacramentos e a mortificação. 

e) - li:ste tipo de missão se manteve até a última guerra sem 
modificações notáveis. Atualmente êle está evolu;ndo novamente: pro
cura levar os fiéis à conversão, mas ao mesmo tempo procura refonnar 
a paróqúia em sua estrutura, de tal maneira que o convertido aí encon
tre o necessário ambiente para sua perseverança. Os praticantes da pa
róquia devem tornar·se um grupo apostólico, capaz de influenciar reli
giosamente os afastados e até. mesmo os descristian'zados. É preciso co
locar o grupo' de praticantes "em état de mission", a paróquia deve ser 
uma "comunidade missionária". 

11 - Causa" desta evolução 

Para compreendermos esta evolução precisamos refletir sôbre a 
evolução que se verificou na sociedade nos últimos decênios. Esta des, 
h'uiu· sistemàticamente as comunidades existentes, sôbre as quaisEe 
baseava o sistema da missão dos últimos séculos. Conseqüentemente tor
na-se necessária e urgente uma adaptação às circunstâncias atuais. 

1 "- Nos séculos passados a vida pública era impregnada de 
idéias e costumes cristãos. Com a revolução francesa, que veio procla
mar a separação da Igreja do Estado, e o conseqüente "laicismo" que 
dominou as idé'as e oS fatos do século passado, a Igreja perdeu grada
tivamente sua influência na vida pública, sendo obrigada a limitar 
suas ativ.idades ao redor do templo, escapando dêsse modo a vida pú
blica. e social a seus cuidados. 

O domingo ilustra bem êste processo: não é mais o dia do Senhor, 
é um feriado, é o dia dos divertimento". Antigamente as igrejas desta
cavam-se 9as demais construções. Hoje em dia elas desaparecem no 
meio dos arranha'céus. Outrora os sinos chamavam os fié;s à igreja e 
marcavam os maiores acontecimentos cívicos. Nas c :dades de hoje suas 
vibrações como que se perdem no barulho ensurdecedor de carr6s e dê 
bon.des. 
. . 2 -. A medida que a vida pública escapou à cura de almas, foi
se pr.ocessando uma separacão cada vez maior entre os que ficaram 
f~éis à Igreja e os indiferent~s a ela. Esta separação foi acentuada espe
c],a~qtente ~ela ((industrialização". Apareceu uma nova classe, o prole
t?rl~do, formado por aqueles que se vêem obrigados a trabalhar nas 
fab.l'lcas. Tornam-se descontentes, revoltados contra a burguesia que os 
despreza. Isto facilitou o movimento marxista. que conseguiu tomár con
ta do operariado. A vida foi materializada. A l)1ta pela existência tor
llol!fse:,inais·.dura e. o .. deus de. muitos.passou a. ser o dinheirO . .Em ~om-
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pensação, como consequencia dêste estado de coisas, êles se entregaram 
mais aos divertimentos (carnaval, cinema) .. Está claro queêste. povo 
fàcilmente se torna a-religioso, ou até anti-religioso. As tradições anti
gas da religião chegam a ser condenadas como formalismo sem sçntido. 

Assim compreendemos as palavras de Pio XI:. "O grande escân" 
dalo do século XX é o da Igreja ter perdido a classe operária". 

Neste mundo descristianizado, como reação, os bons católicos aos 
poucos vão temendo serem contaminados pelas idéias dos' não pratican-. 
tes' e, numa certa aversão a êles, con~entram-se em' si mesmos: tornam
~e um grupo fechado, sem deixar suficiente abertura que lhes permita 
11' ao encontro dos afastados. Assim os próprios católicos favorecem a 
~eparação entre católicos e não católicos. Pràticamente a maior parte 
da popl1lação, a dos não-praticantes; é riscada da lista dos católicos. 

3 - Outra transformação da sociedade moderna foi a desintegra, 
ção das comunidades paroquiais. Antigamente condições geográficas li
mitavam os agrupamentos a dimensões que estavam dentro das possibi~ 
!idades pastorais. Cada lugar formava uma "comunidade de vizinhança", 
em qüe uns conheciam os outros e conviviam socialmente. Hoje em dia 
estas limitações geográficas vão desaparecendo. cada. vez mais. Idéias 
novas penetram nos lares pelos jornais, rádio, televisão e cinema. Dis
tânCias, antigamente enormes, tornam'se pequenas, graças aos transpor
tes modernos: trem, automóvel, ônibus e avião .. Viajar tornou-se fácil, 
Começou, então, a emigração para centros maiores onde há mais pos
sibilidades econômicas. Assim as cidades foram crescendo e tornaram-se 
metrópofes .:de dlimensões enormes. Tudo isto provocou a desintegração 
das "comunidades de vizinhanças" que existiam no século passado e sô, 
bre as quais a vida paroquial se baseava. Atualmente os moradores da 
mesma rua e até do mesmo edifício não se conhecem. Os que viajam nos 
mesmos coletivos não se saúdam, nem conversam entre si. Os .católicos que 
na igreja se sentam no mesmo banco, não têm entre si relações sociais. 
Portanto os católicos que formam um grupo bem distinto dos não cató
licos, mesmo não são unidos em solidariedade e num espírito comuni
tário. 

lU ~ Falhas atuais da cura de almas 

Se sempre, através dos séculos, a obra de apostolado, e por conse
guinte a cura de almas, teve que adaptar-se .às mudadas condições dos 
tempos e às mudadas formas da vida socia.l, .principalmente agora, em 
nosso -século, isso se tornou mais do que necessário, perante não sàmeu"'" 
te .os imensos progressos da ciência, mas, e principalmente, perante as 
profundas transformações verificadas no campo da vida social, Essas 
transformações foram tão profundas e rápidas que a cura de almas não 
conseguiu acompanhar como devia seu ritmo, resultando daí a atual 
crise da Pastoral, 

Vejamos algumas falhas que se verificam na nossa· cura de .almas 
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ordinária e depois no trabalho das santas missões (1). 
1 - Tôda cura de almas deve ter, como ponto de partida, um 

conhecimento exato da realidade religioso moral. Como será isto pos
sível se nas cidades as paróquias se tornaram imensas, não pela exten
são territorial, mas pelo excessivo número de almas? Além disto, os 
padres estão sobrecarregados com batizados, casamentos, e obras pa
roquiais. ~stes fatores fazem com que êle só possa conhecer bem o gru
po dos fiéis, enquanto que tem apenas uma idéia vaga dos 80 ou 907d 
restantes, com que quase não tem contato. 

2 - Outra falha de nossa cura de almas está em trabalharmos 
quase exclusivamente entre a burguesia e muito pouco entre os operá
rios.Repetimos a palavra de Pio XI: "O grande escândalo do século 
XX é o da Igreja ter perdido a classe operária". 

3 - Por outro lado, aproveitamos pouco os leigos em nosso tra
balho apostólico, e a cooperação dos leigos é-nos indispensável, não só 
pela escassez do cl€ro, como pela grande- distância existente entre êsse 
e o operário que, no plano religioso, aceitará mais fàcilmente os primei
ros contatos apostólicos de leigos, e, no plano cultural, considera o cle-
1'.0' pertecente à classe burguesa. 

4 - Gastamos muito tempo e dinheiro nas obras paroquiais: 
obras Tecreativas que procuram proporcionar aos jovens divertimentos 
honestps; obras de beneficência destinadas a aliviar gratuitamente a mi
séria· do povo. DeV2mos reservar para nós apenas os trabalhos em que 
so.mos- irisubstituíveis, deixando o resto a cargo de leigos . 

. 5 - Muitas vêzes empenhamo-nos tanto no apostolado indireto, 
que nos, esqu,,\!emos um pouco do apostolado direto, de pessoa para pes
soa, As nossas· obras se restringem demais ao apostolado coletivo, não 
reservando bastante tempo para o apostolado individual. 
~ , 6 ,--'- Quanto aos sacramentos, preocupamo-nos demasiadamente 

com as práticas religiosas, sem visar suficientemente o espírito cristão 
que deve animá-las para que tenham valor real. Para muitos a religião 
se reduz a batizados, primeira comunhão, casamento religioso, entêrro 
eclesiástico e missa de sétimo dia. Tais atos não refletem mais a pieda~ 
de interior;. tornaram-se meros costumes de família, ou formalidades 
sociais . 

7 - Queremos indicar como uma das falhas mais graves da nos
sa cura de almas a inexistência de uma vida comunitária em nossas pa
róquias. Foi a sociologia religiosa que chamou a atenção para a neces
sidade de uma "vida comunitária". Uma das principais causas da apos
tasia é a fillta de um ambiente religioso. O homem nem sempre adqui
reseus conhecimentos pelo esfôrço da própria inteligência; geralmente 

(1). - Nos seguIntes itens seguimos. e até citamos literalmente. as observações feltas pelo 
. Revmo. Pe. Tlago G. Cloln CssR em seus artigos: "Bibliografia de. Pastoral Contem .. 

porânea" (Rev. da CRB. 1958, PI>. 267-278, 357-368, 410-419) e "Problemas de Atua~ 
l!zaç1\o da Pas,tol'al" (ibld., 1959, pp. 463~475). 
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êle aceita as idéias do ambiente em que vive. O homem orienta sua vi-· 
da pelas normas do grupo de que faz parte. Antigamente os homens 
viviam em "comunidades" de dimensões restritas; hoje rffi dia a indus ... 
trialização e a formação de cidades gigantes destruiram de vez esta vi
da comunitária. As paróquias são um aglomerado de indivíduos e não 
uma comunidade. Os fiéis que se sentam ao mesmo banco não se conhe
cem, não se visitam, não trocam idéias. Assim falta às famílias católi
cas·o apoio de um ambiente religioso e seus mEmbros se contaminam pe
las' idéias do melo em que trabalharn e em que se divertem. 

8 - Está claro que êste grupo de católicos não vai impressionar 
os afastados. Aliás, a nossa pastoral é excessiV2mente "preservatíva" e 
não suficientemente "missionária'" ou de conquista. Só à -medida que os 
católicos formarem uma comunidade, esta comunidade poderá ser apos
tólica e missionária . 

. 9 - E as niissões? Uma vez' que as missões são movimento de 
luassas, --;(oram elas que mais' sofreram com esta transformação radica!' 
da vida social, a destruição das "comUnidades". 

Antigamente alguns avisos bastavam para os católicos afluirem .. 
Os missionários _não precisavam preocupar-se tanto coril 'a perseveran-
ça depois da missão, porque -" convivência soeial entre os católico" apoia" 
va a fé fraca dos convertidos. Nos dias de hoje, em Cj'ue não existem 
m·aisaquelas comunidades, a propaganda mais intensa só· consegue cha
mar uma pequena parte, e os que se convertem, dificilmente perseve
rerão, porque lhes falta o apoio de um ambiente católico: os que fre
quentam a igreja formam parà êles um ambiente completamente es
tranho; o ambiente em que realmente vivem, trabalham·e se divertem, 
é descristianizado. Daí se explica que nas grandes cidades· devemos con
siderar a missão do tipo antigo como superada, pois não alcança mais 
a maior parte dos católicos, e mesmo os que se convertem dificilmente 
perseveram por falta de ambiente religioso. 

IV - O cantinho de volta 

Não é nOsso intuito indicar aqui OS pontos em que a cura de. almas 
tem que se adaptar às circunstãncias atuais. 1nteressa-nos o ponto cen
tral: a transformacão da paróquia numa "comunidade", como era an-
tigamente. ' • 

Será isso possível? Muitas são as dificuldades, sobretudo porque· 
muitos trabalham e se divertem fora da paróquia e, em casa, passam so
mente a noite. Devemos compreender, entretanto, que esta renovação 
vai de encontro a um desejo instintivo do povo nos tempos atuais.· Nê-· 
le está vivo o instinto da consErvação de sua persona·lidade. Quer fugir 
ao processo de massificação pelo qual se torna um anônimo na massa. 
Qnde poderá,. então, encontrar esta vida comunitaria. que deseja? Cada 
um tem 'seus amigos e conhecidos, mas nem sempre estas amizades se 
baseiam num respeito mútuo e num amor fraternal. . E·é precisamente 
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istO' que o homem deseja, sobretudo nos dias de hoje, Isto poderá ser 
encontrado realmente na comunidade paroquial. 

Devemos começar a dar aos paroquiarrO's participação na vida pa
roquial, pois comunidade impli.ca, necessàriamente, em participação, A 
relação entre vigário e fiéis não deve ser somente a de "pastor e ove
lhas", mas . também a de coordenador e estimulador dos . leigos . Não é 
sem razão que a Igreja tem insistido, nos últimos anos, e cada vez mais, 
no apostolado leigo. E é neste sentido que a missão pode dar um "ar
ranco enorme". 

Pe. Motte OFM escreveu um livro: "Mission oeuvre d'Eglise". O 
título indica que a missão não é propriamente tarefa dos missionários, 
mas da· comunidade paroquial. O conteúdo dêste livro é, em grande 
parte, uma enumeração e descriç~o de .comissões de leigos, que são ins
tituídas um ou dois anos antes da missão. Entretanto a sua finalidade 
não é só fazer propaganda da missão, para depois desaparecer com ela. 
Elas querem arregimentar os leigos para um apostolado permanente, is
to é; um apostolado que· deve continuar mesmo depois da missão. Elas 
d~ixam .ai paróquia· "en état de, mission", pois os dois anos que a prece", 
dém formam riêles O' espírito de equipe ede união, necessário a uma co
munidade missicnária e apóstólica. Assim compreendemos melhor o tí
tulo cio livro de Miclionneàu: "Paroisse· communauté missionaire". 
'.. Es"tá claro que não podemos, simplesmente, copiar o sistema da 

França, da Alemanha ou da Holanda. Devemos começar com coragem 
e,-. através de decepções, apreender qual deva ser o sistema apropriado 
para o Brasil, A sociologia religiosa terá que nos ajudar. 
. Aqui" somente quero indicar a idéia principal: a missão, nos tem

posatuais, tem como uma das finalidades fazer da paróquia uma comu
nidade m;ss;onária. 

O trabalho da missão começa com uma pesquisa sociológica da 
paróquia. Depois de examinar seus resultados, marca-se o início da pré
missão. Durante êsses dias são constituídas as comissões de leigos que, 
pelo trabalho em comum, devem formar um espírito de equipe e ir pe
netrando nos lares, nos clubes, nas fábricas, nas escolas, etc. É neste 
período que va;. crescendo a solidariedade no apostolado, formando pou
co a pouco uma comunidade. Os afastados terão, psicologicamente, o 
tempo necessário para uma conversão ma;s refletida e mais sólida. Pe
los contatos que vão tendo com os católicos das comissões aos poucos 
são integrados na "comunidade". E quando um ou dois anos depois vier 
a missão, a colheita já terá amadurecido. Após a missão O trabalho con
tinua; a con1unidade vai se consolidando cada vez mais e permanece "en 
état de mission". 

Uma m;ssão dêste tipo pode significar uma reorientação da cura 
de almas numa paróquia, pois a pesquisa sociológica trará maior conhe
cimento da realidade religioso-moral. A pré-missão mobilizará os leigos 
num apostolado mais individual do que o que foi possível até agora. Esta 
cura de almas é de conquista, ao mesmo tempo que é preservativa. 
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Seguindo o exemplo da França, estamos vendo a necessidade de 
pregar missões gerais. Onde foi possível já foi adotado êste sistema, por
que é evidente que a missão, numa só paróquia das grandes cidades, pas
sa despercebida a uma grande parte do povo. Somente uma missão geral 
saberá impor-se a todos daquela paróquia e das outras. Isto não quer di
zer que a sua finalidade seja a d!" "impor-se". Estaríamos, então, no ter
reno da propaganda. Para isso bastaria uma preparação intensa de uns 
seis meses. A razão da missão geral é que nenhuma paróquia é uma. 
entidade fechada; de fora atuam fatôres tanto construtivos como destru
tivos, e para evangelizar a paróquia é preciso aproveitar os primeiros e 
enfraquecer os outros. Isto exige um movimento supra-paroquial. 

• • • 
Estas considerações não são planos concretos, prontos para 

execução. São apenas idéias que poderão indicar o caminho que deve
mos trilhar. São um ideal que devemos ter em mira, mesmo que por en
quanto seja difícil realizá-lo. Fornecem-nos esclarecimentos para ava
liarmos melhor o trabalho que agora estamos fazendo. 

No Brasil temos uma grande vantagem sôbre a Europa: aqui a 
industrialização está apenas começando. E será bem mais fácil prevenir 
do que remediar. 

Deve estar bem claro que, com esta adaptação da missão às cir
cunstâncias atuais, não ficamos infiéis aos sistemas próprios de nossos 
Fundadores ou Congregações. A estrutura da Missão propriamente dita 
ficará a mesma e, lembrando da, importância que êles davam a esta 
pregação, teremos a certeza de trabalhar com sua bênção. ~les contavam 
com as comunidades paroquiais; nós devemos cuidar de formá-Ias. 



o CAPELÃO DOS RELIGIOSOS 

ATRIBUIÇÕES E DEVERES EM FACE DA COMUNIDADE 

Pc Frei Francisco Xavie,. Bockey OPM 

(Conti1luação do número anterior) 
,_o " 

Em várias TeglOes existe o costume legítimo (82), segundo o qual 
o capelão exerce sempre os direitos do pároco. Na Bélgica determina 
isso, expressamente o IV Concílio de Mechlina (83). Por conseguinte, se 
quiséssemos dar Um elenco exato das atribuições do capelão, não bas
taria geralmente referir o direito comum, mas seria preciso examinar 
os Concílios e Síncdos particulares, como também o decreto de nomea
ção. Por êste motivo seria de desejar que o documento oficial pelo qual 

o sacerdote é ccnstituído capelão de uma comunidade religiosa, lembras
se todos os seus direitos e obrigações. Sumamente interessante e mes
mo necessário se nos afigura um regulamento geral sôbre as obrigações 
que por vêzes são o pivô principal das desinteligências e desarmonias 
entre Religiosos e capelães (84). Determinações mais exatas são indis
pensáveis quando se tratar de encargos e deveres que, por sua natureza, 
não pertencem, ou, pelo menos, não precisam pertencer ao múnus do 
capelão. 

3 - Obrigações eventuais - Na falta de disposições especiais, 
vemo-nos obrigados a indicar algumas tarefas de que os capelães; às vê
zes, são encarregados. 

1 - Abstraindo de casos particulares, é o desejo da autoridade 
eclesiástica 'que os capelães pregUelU nas missas dominicais, sobretudo 
para o povo que, mesmo nos oratórios semipúblicos dos Religiosos, cos
tuma assistir aos divinos ofícios (85). Compete exclusivamente ao Ordi-

(82) - Cf. Hecht., art. cit .. 11.° 30, pág. 4.4. 
(83) - Cf. Vermeersch-Creusen. Epltome, I. n,O 579, pâg. 418. 
(84) _ Tivemos oca!;Í!1o de pedir isto a um Ordinãrio do Iuga'"' ltste, porém, olhando-nos 

oom certa- sUl'prêsa. respondeu; Isto- é muito dificll. porque se o Bispo determinar 
tôdas as obrigações, muitas capelanias ficarão sem capellio. Diante dos outros afa
zeres, os tra.balhos lhes parecerão demasia4os. E' melhor que capelão e comunidade 
se entendam a respeito. 

\85) - O cân. 1345 declara expressamente que os Religiosos, mesmo isento.s. devem 
obedecer às prescr}çOes do Ordinãrio neste partic~.Iar. - Cf. art. 430, § 1.0 do Cone. 
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nário do lugar conceder aos sacerdotes do clero' secular e regular a fa
culdade de pregar, quando se tratar de sermão aos fiéis em geral (86). 
A respeito diz a Carta Pastoral Coletiva '(87): "Lembramos' novamente 
a todos os Capelães a obrigação que têm de, aos domingos e dias santos 
de guarda, explicar algum ponto da doutrina cristã, ao menos por dez 
minutos, durante a santa -Missa", 

2 - Através desta missão própria de todos os sacerdotes emge
reI, os capelães não são constituídos pregadores dos Religiosos no senti
do estrito da palavra. Prova-o o cân. 529, distinguindo entre o sacerdote 
"a sacris" e "a concionibus". Com êste têrmo o legislador, certamente, 
não quis indicar qualquer pregador, mas aquêle que em virtude do seu 
cargo e habitualmente deve fazer pregações e instruções aos Religio
sos (88). Tratando-se de religiões" isehtas,' :sujeitas ao Superior regular, 
compete novamente a êste designar êsse pregador. É, porém, necessário 
que o designado, antes ou depois, tenha obtido a aprovação geral pelo 
Ordinário do lugar, conforme manda o cân. 1338, § 3. Por conseguinte, 
diz Larraona (SO), não se. deve. confundir a faculda,le de pregar que, 
não havendo privilégio. contrário, é concedida pelo Ordinário do lugar, 
com o múnus de pregador desta comunidade, para o qual o Superior 
isento faz a designação. No mais, o Superior goza de plena liberdade, 
podendo, portanto,. escolher qualquer' sacerdote' regular ou· seCular. Em 
tôdas as religiões leigas pertence ao Ordinário do lugar aprovar os pre
gadores oficiais dos Religiosos. Diante das palavras' do cân. 529 impõe_ 
se, no entanto, a- pergunta, .. se a aprovação inclui, necessàriamente,' a 
designação dêssespregadores, de maneira que tanto adesigl'lação como 
a aprovação seriam atribuições exclusivas do Ordinário.' Vermeersch (90) 
opina que ambos os direitos devem ser. atribuídos ao Ordinário do lugar 

PI. Bras.: "Sacerdotes cw'am ail,inlarum habentes tertentur ex .Qfficio et ex iustitia 
munus pl'aedicatlonis exercere, ceteri ver~ - .sacerdotes, l?l'o" suo quisque modo," ex 
vocatione et earitate". - Falando o Código, no entanto, a:r;-ena$ em igrejas c orató
rios públicos, as pregações nos 0:r:at6r105 semlpliblicos súo _aconscll).áveis, ma:; não 
impostas. _ Cf. Ba:t~en, o. C., n.O 227, pág. 153, nota 5: "Corume le Code 
ne parte pas des o1'atolre1'; semi-publics, nouS "ne pouvons le1.1r etendre cette obliga:

Uon. O pendar.t il est fort à conseille"r- que Ja3 pensionnaires entendent la parola 
de Dieu en ces J,?Ul'S, même dans l'oratoir~ "reservé fi. la conununauté et a\1~ inte~'nes. 
Cela se fait du l"est ord"nairemer,t". 

(86) - Cân. 1337; 1338, § 1 e 2; 514, § 1. Os Religiosos i;:entos não carecem da faculdade 
do Ordinário do lugar, quando pregam aos ReligiOSOS iSentos e a outros que, dI! 
algtUna maneira, participam da isenção- da familla Isenta" Quanto aos -privllégios" ('{" 
A COl'onata, a.c., lI, n.o 921, pâg. 261'-

(8,:' - Xo\'a ed., art. 1225. 
(88) - -Cf. Larraona, art. cit., !lág: 122: "conCionatol' qui habitualite1.l s"ermones,' catechesim, 

instructlones ad Re1ig~osos, velutf ex "lnun"ere. habet' ... Denis, Dlct. caú""." col. 526. 
r89) - Cf. Larraona, art. clt., pág. 123, nota (400->: 
(90) _ Cf. Vel'm.-Creusen, O.C., l, n.O 649, pág. 468, citando Augustine" -e- PrÜeIlÍlilel'. Vel" 

ineersch -n50 acha justo que o OrdinárIo possa- menos em relúç50 ao pregl1.dor" (Itl 
que no tocante "ao capelão." " , 
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~qu~ os verbos são sinônimos. Larraona (01), admitindo embora em 
tese a interpretação de Vermeersch, lembra, contudo, que o legislador 
usa do têrmo "designare", falando das atribuições do Superior regular 
a quem não compete "apnJVar" os pregadores. Em relação às monjas, 
sujeitas ao Superior regular, os têrmos, -portanto, não são sinônimos, a 
não ser no caso especial em que o Ordinário do lugar supra a negligên
cia do Superior regular. Por esta ou outra razão, Bastien (02) se expres
sa assün: "Pertence aos Ordinários dos lugares designar e aprovar os 
pregadores para as Congregações leigas de votos simples, tanto dioce
sanas como das aprovadas pela S. Sé". A nós, porém, quer parecer que 
o Código, sobretudo em vista das disposições do cân. 1338, escolheu, de 
propósito, dois verbos diferentes. Concedendo no referido cânone (§§ 2 
e3) que o pregador só pode USar da palavra com a anuência dos respec
tivos Superiores, segue-se daí que o Superior, rigorosamente falando e 
não havendo uma imposição verdadeira pelo Ordinário, tem o direito 
de recusar o pregador aprovado e designado pelo Ordinário. A Coro
nata (03) afirma expressamente: "O Superior de uma religião masculina 
isenta, embora leiga, não está obrigado a receber e admitir o pregador 
mandado pelo Ordinário do lugar. Se as Monjas estão sujeitas aos re
gulares, se requer o consentimento do Superior regular, não podendo o 
Ordinário do lugar, como parece, impor um pregador sem êste consen
timento. Não estando as Monjas sujeitas aos regulares, se exige o con
sentimento da Superiora, a não ser que o pregador tenha sido impôsto 
pelo Ordinário, porque então o preceito do Ordinário supre o consenti
mento". Os canonistas admitem que ,o Ordinário local pode impor às 
religiões leigas não-isentas o pregador que lhe parecer conveniente ("'), 
mas, como lembra Bastien (05), é raro que isto aconteça e então só por 
razões inteiramente especiais e graves. Propriamente a opinião comum, 
segundo' a qual o Ordinário pode impor pregadores aos Religiosos lei
gos não-isentos e a constatação- de que só' raramente o. faz, reforçam a 
nossa convicção que o legislador no cân. 529 com grande respeito, para 
com a liberdade dos Religiosos usou, refletidamente, da palavra apro
Var (O'). A aprovação pelo Ordinário é, sem dúvida, mais importante 
do que a indicação ou apresentação do sacerdote por parte dos Religio-

(91) ~ Cf. Lal'raolla, art. clt., pág. 122. nota (394). 
·-(92) - Cf. Ba~tfen. O.C., n.O 226. pág. 152: "H appe.rtient aux Ordinah:es des lieux de de

slgner €t d 'approuver les prédicateurs pOUl", - les Congrégations lalques à voeux 
shnp!es tant dlocésaines qu'approuvées du Salnt-Slege". 

(93) - ,Cf. A Coronata, O.C., lI, n.o 921, pág. 262. - Para os não~i"enlos não se ,admite a 
recusa. - Cf. Bastien. o.c., n.O 226, pág. 153. 

(94) - Cf. A COl'onata, ib., nota 3:'" "Certum ab omnibus ius Ordinarii loci agnoscitur im
ponencli omnibus religionibus la.icalibus, _etiam virorum 'non exemptls nec non, ut 
videtur, eeam c~ericalibus nou exemptis concionatorem". - Vermo Cr., o.c., lI, 
11.° 673 . 

.. ~.95) - Bastiell, o.c., n.O 226, pág. 153, nota 2. 
(96) - Cf. Bastien, flJ.: "Cela 00 dé~'Ult du reste du l'ln-iention du législateur qui ne veut 

Pas que,l'Ordinalre Impose un prédicateur, du ~olns ep. regle gênérale. mais entend 
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sos, pois o Ordiniírio, aprovando-o, 'lhe confere efetivamente' o múnu's 
de pregador oficial. Desta maneira julgamos muito melhor salvaguar
dar a autoridade do Ordinário e a liberdade dos Religiosos. Para prega
ções ocasionais, ainda que freqüentes, não se requer aprovação espe
cial (07). A liberdade de escolha que a praxe (98) deixa aos Religiosos, 
mesmo não-isentos, parece-nos, portanto, ter algum fundamento no pró" 
prio direito. Não há nenhuma necessidade de procurar outras explica
ções para harmonizar as palavras do dito cânone (00). 

Seja qual fôr a interpretação que se der ao dispositivo legal, em 
todo o caso resulta dêle claramente' que o capelão, sem a designação e 
aprovação requerida, não é pregador dos Religiosos ('00). Tratando-se de 
pregações e conferências especializadas, como sõem ser as sôbre a vida 
religiosa, nem sempre será conveniente que o capelão aSsuma ou deva 
assumir mais êsse múnus. A razão é muito simples. Há apenas um núme
ro reduzido de sacerdotes que se dedicam, com carinho e habilidade, a 
êste mister. É muito justo, portanto, que se encarreguem os padres que 
merecerem a preferência. A maioria dos capelães entregará prazerosa' 
mente êsse trabalho aos colegas melhor formados nos assuntos referen
tes à vida dos Irmãos e Irmãs, sendo êstes assim também mais bem 
servidos. 

Ainda que o capelão ou outro sacerdote seja o pregador oficial 
dos Religiosos, costumam êstes gozar de plena liberdade quanto àesGo
lha do pregador dos retiros ('01). A própria S. Sé julga menos oportuno 
o procedimento do Ordinário do lugar, reservando para si a' designação 
do sacerdote que há-de pregar os exercícios espiritllais aos Religíosos, 
embora em fôrça do direito estrito possa fazê-lo (102). ' 

laIssel' aux Supérleurf'J un certain cholx entre les p:-ed1caleurs approuvés, surtout 
quand il s'agit de précher la retratee". - Cf. também o cAno 509. § 2.20. 

(97) - Cf. lfilrraons, art. clt., pág, _122. 
(98) - A Coronata, O.C., 1. U.O 556, pág. 675: "quod spectat sacerdotes tamen a coucHmibus 

solet praxis satis liberam -optionem relinquere reUgiosls etIam non exemptls". 
Tabera. O.C., n,o 156. pág. 192, nota 2: "Eu cuanto a los predlcadores. la prática 
mejor y mas comuu es dejarlos a la llbre elecci6n de los religiosos'", 

"(99) _ la;slm Venn .. ~Cr .. o.c" I, n.o 649. pág. 468: A Coronata. o.c., I. n.O 556, pág.- 67;j; 
Lal'l'aona art. clt., pág. 122, nota (394), etc. procuram uma harmonia entre -os di~ 

versos têrmos e cânones. 
(IOO) - ~ Cf~ Jardi, Fr. Ant., OFM., Dlrelto dos ReligIosos. Petr6poUs 1945, -pág. 82: "NAo é 

exato que o cápéU10 .. esteJa" obrigado por -raz§.o do-o seu ofic:o a pregar às r~ligio~ 
sas .. , pois nAo é mandado pelo direito ..... Lal'raona, art. clt .. -pág. 121. nota ~393): 

"Ut ipsum accurate distinguat a conclónatore: haec possunt, solent etiam non 1'0"- 0, 

in cappellano ctunulari sed possunt esse separata et sunt diversa". 
(101) - Cf. Hanstein, o._c., § 25, pâ-g. 69: Den's em D'ct. cân., col. 526. et-c. 
(102) - Cf. A Coronata, O.C., I, n.o 556, pág. 675: '''Et S. Sedes minus opportunum habet 

rationem agendi OrdInarii 10cl sibl reservantis des:gnatlonem sacerd~tis qui rell
giosis exercitia tradat, l1cet strlcto ~ure Id façere. possit Ordinarhis". Cf. também 
Tabera,_ o.c., n.o. 156, pág. 192., nota 2; Verm.-Cr., o.c .•. I, n.O 649, pág. 468. -
Convém lembrar -o decr. 127, § 1 do Cone. PI. Bras.: "Concilium sacerdotibus slv-e 
saecul8,rlbus slve· rellgJo31s, 'qui de ·Ücentla OrdinarH 10el exercltia spirltua-



j ~ E o'âesejp de' quase'"tôdasàs"comunidades"sol:iretudo, porém, 
dos responsáve's pela formação dos novos membros, ,que o capelão ou 
outro sacerdote administre o catecismó e dê as instruções (103)., Formais 
justa que seja a aspiração, cóntudo convém ressaltar que alei comum 
não obriga os padres a isto. A única passagem do Código (10') que de al
gum ,modo toCa nesse assunto,- diz simplesmente: "Os '"Superiores locais 
devem cuidar que, aO menos duas vêzes no mês; haja, uma' instrução, da 
catequese -cristã para os' conversos - e familis.rcs, acomodada. -à condição 
dos ouvintes, e, principalmente, nas religiões laicais uma pia exortação 
para todos os componentes da família". O cân. 565, §2, referindpas 
coisas SLue devem ser ensinadas durante 'o noviciado, prescreve que: 
"Além oisso, os conversos sejam diligentemente.instruídos na doutrina 
cristã, fazendo-se-lhes ao menos sem!lni!lmente uma conferência' espe' 
daI". Depreende-sedisto: 1.0 que a instrução catequética, em virtude do 
Código, ,só é prescrita para os conversos e familiares; ,a exortação, bi
mensal, porém, para todos; 2.° 'que a obrigação de:cuidar, tanto da cate, 
quese, como da exortação incumbe aos Superiores locais .. Nem por som
bra, portanto, aparece aqui o capelão ou pregador. Diante desta con
cltisão não resta aos Superiores senão 'queêles mesmos, por' si ou por 
algum súdito melhor preparado (10'), façam êsse trabalho ou procurem 
algum sacerdote. Como o capelão se encarregará mais fàcilmente da 
parte catequética, será conveniente falar em primeiro lugar com êle; 
Todavia, havendo catecismo de adultos na matriz, os Superiores satis
-fârao ci seu dever, mandando os familiares ('06), ,se possível, para ,a igrec 
ja, pâróquial. A exortação pode fazer parte do múnus ,do pregadordo$ 
Religiosos. Não havendo pregador oficial, os Superiores' poderão convi< 
dá'!" qualqi.ierpadre.aprovado' para as pregações (167) 'ou, em falta' dêste, 

1'a in aUqua religiosa domo' etiam monlallunl tradtmt; faculta~em _co11ç.edtt excl
piendI quoque confessiones rellgiose.rum et novitiarum,. -alunmart,ún. aliarumque 
-muliel'1.un in eadem domo comorantium". 

H03) - Cf. Bockey. -'art. cit" pág. 404.. . 
"(104) ~ Cf. eân. 509, § 2, 2.0. ~ste dispositivo parece' confirmar o que antei'iormente dis:se~ 

mos a respeito da designação dos pregadores. 
(l()5) - Cf. A -CoI'onta, O.C . .,. l, n.O 540, c, pág .. 652; Hecht, art. clt" n.o 48, ·,pág .. 51. 
(106) :...... Acêrca do têrmo "familiares" há discussão entre ,os AA. ·NAo consta 'se sAo apenas 

os convivas e postulantes ou oblatos ou também outros. Provàvelmente. esUi.O com· 
preend~doli também os fâmul08 li nOl'ma 'do cân. 614, .§ 1. Cf.,·A Coronnta,· ib. é 

'Ramos, De conditioue saecularium in domlbus religiosorum. CpR, . VI, pág. ··326 fl 

Pág. 130. - Cf. Ehl. Mons. A., Dlrection spirituelle des' ReUgleuses, pág. 100 diz: 
"LC3 Super"ieul'es locaIes peuvent Eatlsfalre au devoir de fal.re enselgner .1a -doctrIne. 
chrétlellne, . en envoyant Soeul"s et dOmestiques entendre ·l'ex"plication ordinaire du 
catéchisme li l'église". - A Coronata. ib., afirma o mesmo para as casas ·meno. 

. res, ·onde há apenas 2 -ou três conversos ou familiares. " . . .. 
H07) .:.-. Nã.o carece' da' 'aprovaç!io especfal, ainda 'que aconteça freqüentemente., Cf. :Larraona, 

art. clt., Pãg. 122. - Brandys. Max. OFM, Kirchliches Rechtshuch .. fUr ·die religo 
LaiengenosBenac~~ften der BrUder.,u. Béhwestern •. 1'1.;'" 13'!. pág. ":'138. 
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fazê-la pessoalmente oUepor 'outrQ mem1;>ro 'da, comunidade (lO'). Não 
há dúvida, porém, que o Ordinário possa mandar ao capelão qUe' dê, o 
cat.ecismo a tôdas as pessoas da casa que dêle necessitarem ('00). Fre
qüentemente haverá semelhante disposição no próprio documento de 
nomeação (110). 

4~ Se o Ordinário do lugar ou Superior achar necessário ou con
veniente, o capelão poderá ser, designado confessor ordinário, extraordi
nário ou especial da comunidade, No entanto: "El cargo de Capellán es 
absolutamente distinto deI de confessor"('ll). Por conseguinte, requer
Re que lhe seja conferido o múnus de confessor e, em se tratando de 
Religiosas, tenha recebido a jurisdição especial à norma do cân. 876, 
§§ 1 e 2. Enquanto nas religiões isentas mesmo' laicais, pertence ao Su· 
perior propor os confessores (cân. 528, ccân. 874, § 1, 875, '§ 2),designa 
o Ordinário local os confessores para as' religiões não isentas. Se, po
rém, algum Religioso desejar um confessor especial, compete ao Supe
rior concedê-lo (cân. 528). Para que o capelão possa e deva considerar-se 
confessor da comunidade, é preciso que a autoridade competente lh'o 
tenha comunicado. Todos os Religiosos têm, no entanto, o ,direito de re
correr a êle, de acôrdo com o cân. 519 e 522 respectivamente, se lhes 
parecer necessário ou conveniente para a tranqüilidade de sua consciên
cia. O capelão goza da faculdade de absolver a todos indistintamen
te (112), mesmo que no seu instrumento de jurisdicão se diga "exceptis 
religiosis" (113). Sendo confessor da comunidade, estr, rigorosamente proi
bido de imiscuir-se na administração e no regime dela (cân. 524, § 3) ("'). 
Neste caso, portanto, não pode ser Diretor nem Delegado do Ordinário, 
cOmo já observamos (llG). 

5 ~ Principalmente as casas de ,formação, suspiram' por umca-

..,..,.~ 

_'108) - Cf. .Ehl., O.C., pág. 101: "Quant aux illslructions pieuses appelées or.(Un:;lJr~m~nt.. 

conférences, quI s'adressent a toute la communauté. plusieurs auleurs admetten!.. 
- qu'on sat!sfait 'sux prescriptlons du canon· 509 en leso faisar .. t dor.ner soi,t pour la 

superteure,·56it par -'une autre' Smmr bien préparée-, Daus la plupart des"_ Instituls, 
cc ne sera posslble ou ntUe qu'en de ,rare3' cireOl~staIlC(;:s,. puisquc cca personncs 
n'ont pas la formatlon nécessa.!rc". - Hecht, art. cit. .. n.O 48, pág. 51; 'acha que 
~ja fãcH encontrar entre Irm~os e Irmãs .professôres elementos experImentados 
e capazes. 

(109) - Cf. Ccân. 1331, § 2 e 1334. - ·Larraona, art. elt., pág., 122 encarrega do calecis .. 
. mo o pregador. - Brandys, o.c., n.O 182, pág. 202, aconselha' qUe, ·em certas C'l'· 

cunstânclag se recorra aos padres da pa1'6quia .. 
(110) ...,.... Ou também nos Concillos particulares ali Sinodos diocesanos. 
(.111) - Cf. Tabera, O.C., n.O 154, pág. 192, acrescentando: "sln. embargo. los dos oflelos 

pueden acumularse en una mIsma persona". 
(112)· _ Dos pecados e penas que' êle pUder 'absolver .à- norma do cãn. 519. 
(113) - Cf. Bockey.-Fr. Xav., A clãusula "Exceto as ReligIosas", REB, V (.1945), pág. 916 s. 
(114) ~ Convém relembrar o decr. 127. § 2 ,do Cone. PI. Bras.: Cor.clonatores et confes· 

sarti ab omu! ot'oso colloqul0 auto familiaritate cum rellgiosls vel alumnis alUsque 
muIlerlbus omulno se abstineaut. sed hab1tis concionlbus vel confessionibus audi~is. 
statlm e domo discedant. 

\115) - Cf. pâg. ',6;. cf. Hanstein,. o.c.,- §. 25, pág~' 100. 
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peliío que possa ser e seja de fato o diretorespjdtual da mocidade -Teli
giosa. Não há dúvida que os plasmadores de -almas, não sendo ·sacerdo
tes, precisam parar diante -de certas barreiras -que ou lhes é -proibido 
transpor ou não podem vencer; por lhes faltar- a faculdade de absolver. 
É verdade que a direção não precisa ser feita apenas com vistas à absol
vição sacramental, mas a fim de transmitir também orientação para tôda 
vida espiritual ('16). Todavia, se "a questão da direção espiritual impli
ca, -em suas formas mais perfeitas, uma- tal abertura do dirigido para 
com o diretor, isto é, iniplica naquilo que se chama habitualmente_ conta 
de consciência" _(117), não há-de negar mereça a preferência·o diretor 
que possa tin:.r os óbices exjstentes, sem que -seja nécessário -·recorrer 
ainda a um padre ('18). Ainda que os Superiores, mestres de noviços, 
etc. possam dar a direção até certo ponto, é, contudo, opinião geral que 
seja feita por algum sacerdote. Entre os sacerdotes há-de ocupar o pri
meiro lugar o confessor ('19). Por êste motivo, o capelão será raras vê
zes o diretor espiritual das comunidades. De outro lado não existe pres' 
crição alguma que o obrigue a assumir essa incumbência em virtude do 
seu cargo. Sabemos, porém, que sobretudo comunidades ·de Irmãs dese" 
jáin: que o- capelão aconselhe e dirija os alunos em geral. e os jovens que 
se preparam para abraçar a vida religiosa em particular. Se as casas 
de formação estão situadas em cidades menores ou afastadas dos gran
des" centros, como sói acontecer, é o capelão, efetivamente, '0 único pa
dre com que podem contar. Será que todo capelão tenha -a indispensá
velcápacidade e constância neste ponto? -Não éapenas_. para excluíra 
desagradável dualidade de pessoas (120) que os escritores- espirituaisatri' 
buema direção de preferênda ao confessor; é também porque faltam 
sacerdotes que disponham- do tino e do tempo necessários para a- dire. 
ção. No entanto, se o capelão aceitar -a tarefa; saberá que o resultado 
dependerá grandemente dos propósitos que o aJ1imarem: Sintetizaremos 

--':;--'---
·(it6) - Cf. Chabassus, Pe. Heni::., SJ, Dil'eção e~plrltual, - t:onta de conseiéilcla. Rev.· da 

eRB, 1956, Pág.- 600. 
(117) - Não di~cutlremos aqui a ne::essidade, extensão, etc. da direçno espiritual. 

Cf. Gutlérrez, A., CMF, De manifestaUolle conscientlae e:t directione srArltua.1i in 
Relfgione, CpR, 1956, págs. 153 a 174. 

(118) _ Cf. Chnt:assus, art. cit., pág. 603; "A conta di.sclplinar n110 exaure o campo -das 
comunicações da alma e fica ainda um setor imenso à- espera de .orientação: o da 
vida interior propriamente dUR. Quem o<:e encarrega- dêle"? 

Ui9) _ Cf. Ehl., a.c., pág. 33: "Eu générale, le cOllfe&Selir devrait être 'le_direteur spll"l~ 
·tueI de tous -ceux qui régulierement se cOllfesser à lui"o; 1955 Proceedings of the 

'Sisters'Institute of splrituallty, -Notre Dame; Ind'aüa. splritualo Dlret:tion,--· pág. 56: 
Directiou' by a priest. 1. - which priest?- 1. The ordinary Confessor.oof the com
municy. - Cf. também 1956 ·-Sisters' ... , pó.g 262: The Confer,sor :as spil'itual D> 
rector. o o.... : 

{I20) _ Cf: Ch:~basstls, art. cit.~ ·pág. 605: "Se _'bem que'o -Dit'etor possa ser . distinto do 
Confes:::or, não é isto o ideal, porque: ... a religiosa. ficarIa· obÍ'igada a abrjr~se dua.s 
vêzes: 'Porque ·"haverIa·- perigo·· dE! -discrepancla .na orientação de ambos._ A quem 
seguir então? A. confissão e a Direç!io. Espiritual, que Ee destinom a dar paz fi. 
alma, lhe trariam, pelo contrário, perturbaçúo".: '-, 
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aS"disposições principais nos preceitos seguintes (121): 1) O primeiro 
sentimento do sacerdote no contactocom os Religiosos deve ser uma 
grande estima pelo estado religioso. Torna-se, por isso, necessário que 
o capelão. preze a vocação religiosa e respeite a vocação particular de 
cada indivíduo. Cuide de guiar: as . almas no caminho encetado, mas evi, 
te desviá-IaSe do ideal que abraçaram ou desejarem abraçar. 2) O sacer
dóte deve esforçar-se por mant'lr as almas r'lligíosas à altura de sua san
ta vocação. 3) O padre não se imiscua nos negócios domésticos ou inter
nos da religião nem toque nas: Constituições e Regras ('22).4) Nas suas 
exigências seja moderado e razoável. 5) Mostre para com os Religiosos 
a mesma amabilidade que dedica às outras pessoas confiadas ao seu 
cuidado. 6) Sobretudo de referência a Religiosas jovens exclua a fami
liaridade desnecessária. 7) As relações entre sacerdote e Religiosos se
jam inspiradas no verdadeiro espírito religioso (122 bis). 

Caso as Constituições obriguem a ter um diretor espiritual, depen
.derá do Superior providenciá-lo. Tendo um confessor dedicado, bastará, 
para satisfazer as prescrições, falar com êle. Se a comunidade desejar 
que a direção fique.a cargo do capelão, será conveniente que haja um 
entendimento com a autoridade competente para a nomeação (123). Mas, 
para. que os Superiores possam fazer propostas concretas, não deixem 
de se comunicar ántes com o sacerdote escolhido . 

. 6 - Grande número de casas religiosas tem anexos ou mantém 
hospitais, escolas, asilos, ou outras obras similares. A 'experiência de
monstrou que a condição do. capelão nestas circunstâncias é. particular
mente melindrosa. No entanto, a fim de evitar choques e desinteligên
cias; é preciso que comunidades e sacerdotes se orientem segundo os 
princípios jurídicos. Infelizmente o Código não trata, eXpressamente, 
dêste caso, mas dá algumas normas semelhantes (1")" falando das pa
róquias' eretas numa igreja religiosa ou capitular. Por conseguinte, na 
organização do horário para o serviço religioso é mister considerar e 
respeitar ambas. as partes. Geralmente, pois, o sacerdote tem nessas ins
tituições dois encargos: o de capelão da comunidade e o de cura dos 

(121) - Cf. Eh1., O.C., pãg. 25 e sega. 
(122)· -- Deve evitar igualmente dar avisos contrários às Conatl.tulç6es. - Cf. 1955 Slsters'· 

Institute . . _ .•. pág. 83. 
1122) - (bis) - Diz Huber': "Tous ceux qui ont uffalre à les -Relig:euses devralent avolt' 

lu -plus sérleuse volonté de ne falre nl llel'lUettre la moh~dre chose qui Iluisse dé· 
loul'ner leur coeur de Dieu et le tourller vers eux. En agir ainsi devrait étl'e con
sfdéré comme une rapine faite à Dieu. 'détestée, Cl'ainte el évitée. - Leu!' plus 

. doure' joie sera de. savoir que, toutes ces ·n.mes .consacii'ées j, Dieui· Lul sont· nttacbées 
de tout leur coeur. Ils se persuaderont aUBsi qu'alors" Ia dépendance spirltuelle des 
Boeurs, leur respect pOUl' eux sonl pl'éclsément le plus assul'és, quand d'l1n cOte 
c.omme de l'autre, on sail ne pas avoil' R. douter de Ia <lroitul'e de l'jntentlon"_ 
Clt. por Ehl., pág. 31. II 

\123) - Tratando-se de IrmAs, o' 'Ordinário nomeará comumente o ·Diretor para que COi').
.:,ceda ao mesmo, tempo a jurisdlçê,o. 

(124) - Cf. Ceân. 20j 609, § 1,415,' 
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doentes, colegiais, etc. (120). Daí a regra: a comunidade não dificulte o 
trabalho em favor das demais pessoas da casa nem o capelão impeça o 
horário da comunidade religiosa (126). Compreende-se que sobretudo em. 
tais circunstâncias a consideração mútua é de máxima importância. Não 
importa quem seja o proprietário do hospital Ou do colégio (127), em
borarealce o aspecto jür!dlcb· dI" cOHdi~"o do capelão (126). Pois, a co
munidade religiosa constitui também numa casa esti"anha" UIUC;L . .fC:tluHi" 

com os mesmos direitos que tem na casa própria. Os direitos e obriga
ções do sacerdote como cura do hospital, colégio, etc. dependem grande
mente da relação que essas instituições conservam para com a paróquia. 
Sendo o capelão nomeado para cuidar delas, segue-se làgicamente que 
as ditas casas com seus habitantes foram subtràldas à cura paroquial. 
Daí caber ao capelão a administração dos sacramentos de confissão, co
rilt1nhão, viático e extrema-unção. Freqüentemente, pode fazer também. 
o entêrro dos defuntos que não forem levados à matriz ou para outra 
igreja, de acôrdo com o direito. Na Europa, onde a direção dos hospitais 
às. vêzes proíbe que a criança seja levada para fora da casa de saúde 
antes da saída definitiva, recebem ainda o· direito de batizar os recém
riascidos; Geralmente não possui a faculdade de assistira casamentos, 
mas; sendo·nomeadovigário·cooperador da paróquia para determinado 
hospital, recebe o poder necessário ("'n: Desta maneira o capelão pode 
tornar-se verdadeiro cura da casa entregue aos seus cuidados . .Fica, no. 
entanto, excluída sem. concessão especial da S. Sé, a faculdade de ,cris
mar em perigo de morte (1"). Como dever especial costuma lhe ser im
posta a obrigação de fazer as pregações e ensinar o catecismo. 

No tocante aos, colégios, impõe-se também a pergunta, se li escola 

(125) :-"':'Cf. 1957 Sislers'InsUtute ... ,_ pág. 329: "l'he .pl'iest in ~harge ,oi _~he paUents ls 
properly termed lhe: hospital- chaplain; he ia nal necessarl1y· t,he chaplain in char
ge of the chape!. Howeverj nat infrequently lhe hospital çhaPlaln Is also t11e
chaplaht af lhe rellglous communlty owning and operaUng the hospital. The two 
posltions are usue.lly conjoined, though nelthel' of the two essentlally Implies teh 
other, and the chapeI serves the double pUl'pase of _ a hospital ol'atory and a rel1a 
glous communlty ol'atory", - Ha.nBteln, O.C., § 25, pág. 99. 

("126) - Cf. Hecht, nrt. clt., n.O 10, pág. 34. 
n27) - Cf. Mecht, ib. 
(128) - Cf. Hanosteln, a.c .• li 25, pág. 99 diz: "Je nachdem nun dle Anstalt dem Kloster 

gehoert oder das Kloster 'nu:' in ei)ler fremden Anstalt elng:erlchtet ,ist, trltt d!e 
cine oder andere .Seite dleses Doppelamtes in den VOl'dergl'und._ und wlrkt slch 

In der Recht:;stellung des Hausgelstllchen aus". E' de notar, porém. que, exceto o 

U2fl) 

pagamento dos elr'.olnmentos, a sltmiçf\o perante a comunidade ntio muda senslvcl-
mente .. 

...,..- Cf. Hallstein, Kan. Eherecht, Padcl'born 1949, pág. 178. - No art.: .The aposto
late of hospital and social work : -em 1957 Sistel's'lnstitute ... , - pág._ 329 diz 
Lazarsky, 01\U: "The hospital -chapla:n shouleI be- consldered al'l: 1) a professlonal 
persol1, 2) the theologlan of the" hospital, and 3)- the director of the spirltuel pro· 

gram at the hospital". - Cf. sôbre a. remuneração, plig. 330. , 
-:. Cf. dec. da Sagr. COllgr. dos .Sacr!lmentos de 14 de setembro de- 1946. Conces_ 

sões -êspe{'iais já: foram feitas em diversas :nações, :prir:clpalmente na. Holanda, 



94 REVls'rA DA C, R, B:, ~ FE'lEREmODE' 1960 

foi OU nao subtraída 'aos cuidados do pároco. Continuando o vigário com
petente, administrará os últimos sacramentos, fará os enterros, e cuidará 
do ensino religioso ('3'), Quanto ao catecismo, porém, o direito do pá
roco é mais teórico do que prático; uma vez que êle não pode assumir 
a obrigação, Na maioria dos casos a responsabilidade será pràticamente 
dos Irmãos ou Irmãs que devQtn ob~el""var 0- 'cãn:-- 1381· e as prescrições 
do'Concllio·-P1entmo ,Brasileiro (132). No entender de muitos canonistas, 
as, alunas e' os alunoS internos estão compreendidos no cân, 509, § 2, 2.° 
que obriga os Superiores locais a cuidar da sua instrução catequéti
ca('38), Nas mais das vêzes, os colégios serão isentados pelo Ordinário 
da cura paroquial. Acontecendo iSSQ, ê muito natural que o capelão seja 
nomeado professor de religião da instituição. Tratando-se nestes casos 
da -cateqUese para todos os alunos, internos, e externos, a tarefa, nas 
religiões leigas, não incum,be mais aos Superiores locais, ficando o c,a
pelão inteiramente sujeito ao ,Ordinário local ('34). O capelão, por sua 
vez, não tem, sem mais )lem m~nosJ o dever nem o direito de ensinar 
catecismo, porque compete ao Ordinário aprovar professôres e livros (135). 
Sendomllito difícil que o capelão sàzinho dê tôdas as aulas de relig~ão, 
os, Religiosos ficarão, geralmente, com as classes inferiores, dedicando
se: o sacerdote ,às superiores. Aliás, esta, distribuição está muito em hár. 
mania "com os desejos da Igreja ('36), 

(Iiú' -- Quànto ao e~lêrro devem ser obiervadas as prescrições canÔnicas, l'efet'entes à 
escolha da -igreja, cemitério etc. - lVluitas vêzes o própr':o pároco dá ao capelfiQ 
CelJ.as atrlb)Jiçõe!,!, ~obl:etl.ldo em, relação. ~os último:;; sacramentos, - Além d'sso, 
vale lembrar o ,cân. 514, § .3, 

(132) - Cf. 'decr-. -4'66, § 1 do -Cone. PI. Bras.: "Ad praescr:ptum calIon!s 1381 § a nemo 
munus doeendae doctrinae ehrisUanae in 5ch01ls etiam pubHcis sltscip;at, nisi <t 

loci Ordinario fuerit legitime mlssus et approbatus. - § 2: In doctrina clu'wtiana 
tratenda -in scholis etiam-- publicis tantum adhibeantul" llbrl quos Ordinariu!; 10ci 
f.TobáverIt, servatls lnsuper -normis ab eodem. 'statutIs". 

(13$) -.:.. Cf. Creuseil. o.c., n.O 87, pág.· 76 inclina-se mais para outra opinião, acrescen
tando: "Para la instrucción cateqúistica pueden entenderse, eu caso de, nccessldad, 
éon -eI clero 'Pàl"roqufal". 

(134) -:Cf-. ecân.· 138I,_§ 2,1491. --Hansteln, a.c., § 25, pág. 88 a 89, - Não se pode, 
simplesmente, apl'ov:ar o que Ehl o,C., pág. 336 diz sôbre as -atribuições do cape
U'io em qualquer das clrcur.stâncias: "C'est-encore lu1 qui dóit .'l'ocupeI' de l'enseigne
ment de la I"el'glon dana les écolea du convent et les étabIlssements d',éducation, 
Ja-rrlals- -uno Supérieure n'a le drolt -de colitrôlel' l'enseignemellt l'eUgieux, quand 

. c!est \ui.. pl'être qüi- le d<?nne, De même pour -ce qui, regaI'de -l'educatlon rellgieuse 
et morale -des' élêves du convent, il faut qu'il sott permis au prêtre d'avoh' son 
mot à. ·dire, -par exemple au -sujet du nombre et de la longueur, des exercicef; spi
ritüels, des lecture:, etc.", - -O p't'óllrio Creusen, tradutor da obra, lembl'a na 
anotaçAo 2): "CecI doit être bien compi'Is, It faut solgneusement distinguer ce qui 
relêve de la discIpline intérleure de la. maison et ce qui concerne la formatloll 
rellgleuse ou inorale propl'lament dite". 
Cf. J. ·Cl'eusen. Ecole cathollque,'dans N, R, Th-" 1956, p. 184 ss. 

(135) ;.,... Cf .. _,ccâil-, dt: e Tabera, O.C., n,O 370, pág. 499/500. 
(136) - Cf, Ba,>tlen, ·O,C., -ri.O 59(), 'pág, 417:- "~s constltutions ne dolvent pas fail'e men

tion . de- ces -pro:e<.::seurs; : exceptlon cependant sera fa2te 'potu' -le cours de l'eligion 
. â' donÍler" dana- les classes slipérleures' par _ UH prêtre, C'e'st à 'l'Ordinalre du lieu à 
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. Nos colégios isentados·da cura pàroquial assiste ao capelão ainda 
o direito e a obrigação de administrar os últimos sacramentos aos inter
noS (cân. 514, § 3). 

VI - Questões Conexas 

Dentro do grande número de questões que podem afligir comuni· 
dadese capelães, destacamos as seguintes: 

1 - Qnal o calendário ou folhinha a seguir? Nas igrejas e ora-. 
tórios das comunidades religiosas que, como os Irmãos e Irmãs agrega
dosà Ordem de S. Francisco (137), legitimamente adotaram a folhinha 
de uma Ordem, o celebrante deve guiar.se por êsse calendário. Nêle 
costumam ser anotadas as demais. festas que o capelão deve observar: 

.- sagração· e titular da catedral,· padroeiros principais do lugar, da dioce· 
se, etc. Se a igreja da cMa religiosa tiver sido sagrada, é preciso celebrar, 
anualmente, o dia da sagração e do titular como festas de I classe. Nas 
igrejas solenemente bentas é festejado apenas o titular. Não possuíndo, 
geralmente, as casas religiosas folhinha própria, deve ser usado o calen· 
dátioda Diocese. Além das principais· festas· da Diocese·, o capelão está 
obrigado a ·respeitar mais 5 festas, ·inclusivena recitação do breviá
rio .('38): a festa do padroeiro da Ordem, do titular e da sagração.da 
igreja ou capela, a festa do s. Fundador e do título da Ordem, se o 
Fundador tiver sido canonizado e o nome da Ordem tiver sido tomado 
déuma pessoa ou coisa santa ('39). 

2 -Poderá o capelão benzer paramentos e objetos de culto? O 
cãn. 1304, enumerando as pessoas competentes para esta bênção, não 
inclui o capelão . No entanto, sendo o Superior sacerdote, poderá, pes
soalmente ou por meio de outros sacerdotes de sua religião, benzer os 
paramentos e outros· objetos pertencentes às suas igrejas e oratórios, 
como também OS das igrejas Monjas que lhe estiverem sujeitas (ib., 
n. 5.°). Atribuindo o n. 3.° ao pámco êste direito para tôdas. as igrejas 
e oratórios existentes no seu território, perguntar-se-á com razão, se '0 

vigário ·continua competente, mesmo quando os Religiosos foram decla
r.ados isentos do pároco, à norma do cãn. 464, § 2. Fernandes escreve: 
" .. _ fundados no mesmo cãn. 464, § 2 que fala de uma isenção absoluta, 
sem determinar nênhum limite, julgamospoder~se afirmar que oCa· 
pelão das religiosas isentas pode benzer os paramentos destinados à 

le nommef. Lea Supédeures ont le droit et- te devolr de veUlCl' A cé que les rela~ 

tions ave~ les éleves restent ~tr:ctement dan~ les limites nxées". - Também neste 
caso seria conven:ente que o -Ordinúl'lo precisasse, exatamente, a tal'efa do capelão. 

(137) -- C~. DecI'. a'.1th. S. C. Rit., n~ú 4132, 1, 4312, 1; Anlel' Ludwlg, OFM., -Comes Pastn~
ra:l,;, F\tldn 1956, pãgs. 7·e' 73. 

n38}-·~. Cf, Decr~ auth. ~. C, Rlt-, 11.° 4106; ·Ephemel"ides Llturg., 1929, -pág. 481 
(139) - Cf. Hecht, art. clL, n.O 13, pág. 35. 
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igreja ou 'oratório das religiosas isentas, pois do contrário a isenção não 
seria completase"ao Pároco somente estivesse reserVíldo êsse ofício. Co
ronata, ainda que timidamente, concede a mesma fílcúldlldé ao Capelão 
das Monjas sujeitas ao Ordinário" ... (1<0). O argumento é justo e lógi
co, mas, infelizmente, não encontra apoio no direito. nem na maioria dos 
canonistas. Hecht, p. ex. diz peremptoriamente: "Nem no caso em que 
a casa religioSa fôr subtraída" ao poder paroquial, à norma do cân. 464, 
§ 2, os' capelães gozam desta faculdade" (141). !}. doutrina. é confirmada 
pelas concess.ões particulares em vários países, concessões que .não se
riam necessárias, se o capelão já tivesse:a faculdade ('42). Os priyilé
gios. contrários, no entanto, nãoperd~ram seu valor (:"). Daí continu.ar 
por·"isso em vigor o.privilégio em fôrça .do q)l"l as Ordens regulares" po
dem"benzer.objetos de· culto, mesmo que sejam p",-'~" igrejas estra
nhas ('H). Esta faculdade estende-se .às i~agens de. N.",,8. e.de N. 8r~", 
como' ainda dos demais santos, ao sacrário .. em que se conservará o 8.8., 
à.Píxide,em. suma,.a tudo quanto não requer o uso .de santos óleos ('''). 

" ,,3 .. ~. Assistirá ao. capelão:a faculdade de dispen"sar .do -jejum e da 
abstinência? O assuntorE!ferente a. esta matéria é" tratado no cân. 1245. 
Entre ilspessoas. lembradas não.:. ocorre .0 nome "dO"Gapelão; âinda q\le 
sirvaumaconwnidade. isenta dó pároco; Da.Í a". c.onclusão: .êle não pode 
diSpensar ("0); a não ser que" tenha recebido " a :faculdade necessária, atra-: 
vés .. da" delegação do" Ordinário (H7).l\fâsreligiões laicais não isentas,o 
direito assiste" aoOrdinátio e ao. pároco; nas isentas ao, Ordinário so
mente. Os Religiosos podem também. usar .dos indultos concedidos pelo 
Ordinário, salvo o jejum e abstinência prescritos pela Regra e Consti
tuições, exceto que o "Ordinário, .em virtude de um indulto apostóli
co ('48), os. tenha incluídoex.pressamente. 8endo o. capelão confessor, 
pode interpreta;r a lei e declarar que, num caso, em atenção às circuns
tâncias; ela não obriga ('''). Hecht, no entanto, afirma para a Alema-

(i4Q) ...,..... ct. Ferúandes, art. clt.. pág •. 933/34". 
041) -, Cf, Hecht, art., c:t .• n.o 44, pág. 49. 
(.142).- Cf_o Cl'eusen, O.C., 11.° 134, pág. 112: "En Espana los capelIanos, ... pl1edcn bendlC',r 

lõs objetos de-culto';". -=- BasUen, o.c., 'n,o 166, pág, 105, nota 3: "En Bélgique, 't 
souvent en - France également, les- aumõnlers de" -' communautés laiques", pellvcnt 
bénir 1~8_ob'jets' du culte" et ornemeilts" sacres; mais si'la cornmunauté n'est pa,; 
exempte-- de la jurlsdicUon du cure, c'est à celui-ei que revlent ce dl'oit". 

(143) ~ :e~_L:~u.e o: c~n~}l"~_e _ .não ,tem nenf1~a _' cl~usula derl'Qgatól'l~lL" 
(144) - Cf. Capobial1co, P. Pncif1co, OFl\L, PrIvilegia et " Facilltatés OrdJnls Fratl'um 1\1i

nm'um. Ed. a,ltera, Nllcer:ae Bup. 1948. n.O 52, por comunicaçri.o com a COIlgre
gaçlio de S, JusUna OSB. 

(145) - Cf, Capoblanco. Ih. 11.° 53; S, R. C. em Calagul'ltana, de 17 de maio de '1760. 
lH6> - Hecht;" art.-:cit" n.o_ 4~,··pág. 49. 
(.l47} - Ci'. Bastien,;. 0.0",._,n;0··209, pAg, 1: ·"D~ordlnalre. quand ces oommunautés ont 1111 

chapelaln pal'ticullel'," celui-cl, reçolt de l'Ordina~r~ leso pouvoirs nécessaires". 
(148)"o--',Cr. dec'. -da BagI', Congr., dos ReligloliQ3, de, 1 .. 0 de sete:mbl'o_,de .. 1912; AAS. IV 

(1912). pág. 626, Cf. Seiter, p, Emil, CSSp" Dle- AbsoluUom~·Ul)d DlspensVOll
macht:en .der SEJel,sorgel' .~nd B~tchtvaet~r. Kn~h,tst~len, 1923.: pág, 67, nota 4, 

(149) - Cf. Bastlen. a.c., n.O 209. pág, 139, 
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nha que, na maior parte das Dioceses, os confessores recebem faculdade 
para dispensar do jejum (100). 

4 - Será da alçada do capelão benzer a casa religiosa na Vigília 
Pascoal? É questão que só pode ser movida a respeito das casas isen
tas, porquanto no tocante às demais casas, o direito do vigário é líquido 
(cân. 462, 6.°). De outro lado, em certos países, onde não há o costume 
de benzer as casas na Vigília pascoal ou em outro dia determinado, a 
dificuldade nem sequer existe ('5'). Além disso, o capelão pode fugir fi't
cilmente a qualquer discussão, dando a bênção fora dos dias em que o 
pároco costuma benzer as casas, porque então tpdo o sacerdote é com
petente ('52). Aqui, porém, interessa s.aber, se o vigário conserva seu 
direito, embora a casa seja subtraída aos seus cuidados. Ferhandes ('",), 
baseando-se sôbre o cân. 464, argumenta: "O citado cânon diz que o pá· 
roco exerce a cura de almas para com todos os seus paroquianos que não 
estejam legitimamnete isentos; ora o cânon 462 põe entre as funções re
servadas ao Pároco a bênção das casas segundo o rito estabelecido nos 
livros litúrgicos. Portanto, ao conceder ao Ordinário do lugar a facul
dade de isentar as religiosas da jurisdição ou autoridade do Pároco, con
cede poder de isentar em tudo, absolutamente, a não ser que alguma 
exceção apareça no mesmo Código. O mesmo devemos dizer com igual 
razão do Capelão .das religiosas por direito isentas; pois elas não depen
dem em nada do Pároco". Quanto aos Religiosos isentos em virtude do 
direito comum, admitir-se-á, sem grande constrangimento, a opinião ex
posta, porque êles nunca .estiveram sob a autoridade do vigário. Não 
negamos, porém, que o assunto seja discutível no que diz respeito a03 

. outros Religiosos, isentados pelo Ordinário, principalmente, porque nos 
casos referentes à administração dos últimos sacramentos e à celebra
ção das exéquias o próprio Código estatuiu as conseqüências da isenção . 

. Todavia, consideramos a opinião de Fernandes bem viável, uma vez que 
em si se trata apenas de uma função sacerdotal, prevista como praxe 
em muitas Constituições, e que, quanto eu saiba, entre nós não costuma 
ser realizada pelo pároco nos dias marcados (lO'). 

5 - A quem compete examinar os documentos do sacerdote es
tranho, desejando celebra,' numa igreja e oratório de Religiosos leigos? 
De iníciá devemos- distinguir entre os lugares sagrados próprios dos Re
ligiosos, quer lhes pertençam, quer lhes sejam entregues para seu uso 
independente, e as demais igrejas e capelas, propriedade de um hospital 
ou outra i~stltuição, servindo ao mesmo tempo, porém, aos Religiosos. 
Poucas destas igrejas costumam ter um Reitor, a quem o cân. 804 atri-

(150) _ Cf. Hecht, m'L cit., 11,0 <14, pãg. 49. 
~"l51) _ Cf. Bl'Ys, J., Iurls Cano Compendiun, Brugis lD47, L n." 532, pág. 448. 
(152) --- Cavpello. F" SJ. Summn Iur. Cano Romne H):':O, lI, TI.U Glü, pãg. 47. 
U53) - Fernandes art. clt.. pág. 933, 
(154) - únlcamr-nte em Roma presenciei êS3e costUIllC!. 
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bui O direito de admitir sacerdotes estranhos para a celebração da mis
sa. Além disso, já anteriormente afirmamos (150) que compete aos Supe
riores e Si.lperioras permitir aos sacerdotes oferecer 'o santo sacrIfício 
nas suas igrejas ("6), porquanto constituem uma parte da casa (151). 
Mas, ass'stir-lhes-á também o direito e o dever de examinar, à norma 
do citado cânone, os documentos dos sacerdotes estranhos? Rigorosamen
te falando, diria que sim ('58). Desconhecendo os Religiosos, porém, mui
tas vêzes, a língua usada no "celebret", e sendo-lhes também um tanto 
penoso proceder a êsse exame, deveriam deixar isto para o capelão ou 
o pároco, se não tiverem capelão especial. Em virtude do cân. 804,§ 3, 
que manda observar as prescrições do Ordinário, não duvido que êste 
possa mandar algo de mais concreto a respeito (I"). A fim de afastar 
mais seguramente sacerdotes indígnos, os poucos calionistas que consi
deraram a questão entregam o exame dos documentos ao capelão, res
pectivamente vigário (160). Nas igrejas e capelas próprias de instituições, 
o direito é, sem dúvida, do capelão e, onde não há capelão, do pároco. 

6 - Poderão os Religiosos fazer procissões sem a licença e inter
venção do pároco? Sem dúvida. Todos os Religiosos podem fazer procis
sões dentro de suas igrejas e claustros e, não possuindo claustro, lhes é 
permitido usar da rua contígua It igreja ('61). De acôrdo com o disposi
tivo do cân. 1291, § 2, tôdas as igrejas religiosas podem realizar, den
tro da antiga oitava da festa do 'Corpus Christi, a sua procissão pelas 
ruas públicas (162). Havendo diversas igrej as, compete ao Ordinário mar
car dia, hora e trajeto. Finalmente, uma decisão de 16 de novembro de 
1925 ('63) que confirma o direito do pároco quanto às procissões, ressal
va expressamente os cânones 1291, §' 2e 1293. ll:ste último declara que 

(155) - Cf. Rev. da CRB. 1960, pág. 39. 
(156) - 83.0 igrejas pr6prias dos Religiosos, 1:0 sentido estrito .ou Jato. 
(157) - Cf. Lal'raona, CpR, V (1924), pág. 100; XII (1931), pgã. 121; Tabera, o,c" n,o 514, 

pág. 191. 
~158) - Catendo aos Super:ores permit:r o uso' ca igreja, deve~se lhes atribuir também o 

direito (que é um dever no sentido do cfin. 804) de inquirlr se o sacerdote pode 
ou nâo ser mlmitido à celebraçâo. O mei:':mo segue~se ainda de certas ~determ~na~ 
ções diocesanas, respon"abillzando ao w-esmo tempo os capelães. Cf. nota sg. 

(15m _ Assim determinn uma ordem da. Diocese de Limburgo. da Alemanha, Que os:, Re!i· 
giosos só devem admitir os sacerdote., que antes se apresentaram ao capelão ou ·ao 
vJgár:o e isto "devido a un.,; casos desagradáveIs dos últimos tempos". Cf. Hecht, 
art. cit., n.O 46, pág. 50. 

(I60) ---,. Hanstcin, a.c., § 25, pág. 100 ãiz: "In klostereigenell Kapellen hat er (capelâo) an 
sich nicht lleber die Zulassung auswael'tlger Priestel' zur z~lebratlon zu entscheiden. 
whol aber deren Ausweispapiel'e zu pruefen". Hecht, art. clt., n.o 40, pâg, 48 
conta o exame dos documentos entre os d~reltos de vigilância Que o capelão dev~ 
exercer. Cf. também n.o 46, pág. 50. Cl'ellsen, a.c., n.O 133, pág', li2, não ·diz 
claramente a quem se deve mostrar os documentai, 

(Wl) - Cf. Goyeneche, CpR. VI (1925), llli.g. 23 sg. - S, C, Rit. de 28 de julho de 1628; 
de 19 de dezembro de 1671. 

~lG2) -- Cf. cRn. 1293, 
d(3) - AM, XVII, pâg, 582. 
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os Religiosos, para qualquer proclssao que não lhes fôr outorgada pelo 
Código, precisam da licença do Ordinário local. Comparando os têrmos 
usados neste dispositivo e as palavras do cân.462,n. 7.°, concluem bons 
canonistas que são idênticos. Daí,recebendo os Religiosos a devida au
torização do Ordinário,. o pároco .não tem mais o direito de conduzir essa 
procissão (1"). . .. .' y . ' 

.' 7 - Terá opárocoo direito de exigir que o capelão omita a cele
braçã~ na sua capelania para rezar a missa na matriz?· Não tem autori
zação alguma para isso. O capelão recebeu sua nomeação precisamente 
para que celebre na igreja ou capela dos Irmãos ou Irmãs .. A comunida
detem direito a uma missa pelo menos. Gasparri disse: Importa cuidar 
que o's Bispos, eminentes no conhecimento do direito canônico e na pie
qll!le. permitam a binação, a fim de que as Irmãs, s.obretudo as Monjas, 
os .!letentos na prisão, os doentes e os reconvalescentes na casa de saúde, 
o.~ estudantes no colégio e outros tenham. uma missa ('05) . 
... , 8 -Qual.ocaminho a seguir, quando.o. vigário se queixar que o 
sé~viço religioso prejudica as funções paroquiais? Em primeiro lugar 
é Preciso considerar o que o cân .. 609, § 3, diz sôbre o assunto. O texto 
é" ~ste: Vigiem\,s$uperiores que. a celebração dos ofícios divinos nas 
P!'Qprias igrejas não prejudique .0 ensino da catequese e explicaç.ão do 
Evangelho na igreja par.oqutal:. n _pnrcGe'l", porétn, lje há uu ndU- pr.ejl1{Zü. 

"-pertéilCe ao O=dh:árlO·. do lugar. O •. :cuLto.:,os oratóri.os semipúbl~cos! di
ficilmente, causara embaraço. parca o servlçoparoqUlal. Quanto as Igre
jas e oratórios públicos, prescreve o direito que estejam.abertas para os 
fiéis,,,pclÔ' menos nas horas do serviço .religioso (106). A melhór maneira 

fd~"'évitar todos os inconvenientes é.que. os Religiosos tenham também, 
nos .. dias· de domingo e de' festa, a sua homilia e explicação do catecis
mo ('67) .. Ao. vigário, por não ser Supedor dos Religiosos, não compete 
o.direito de. mandar alguma coisa ou de fixar. o horário nas igrejas reli
giosas.Parecendo-lhe necessário, poderá recorrer ao Ordinário (1"). O 
mais import:mte é que os fiéis tirem real proveito da assistência às fun
ções sagradas (1""). Ainda que haja pregação na matriz, nada proíbe que 
o povo freqüente outras igrejas, onde se não prega. Esta circunstância 
só poderia ser motivo de reclamações, se realmente muitos assim ficas
sem afastados da matriz (176). É no entanto, desejo ardente da Igreja 
que, o~ fiéis ass.Ístam às pregações e a isto sejan1 eXQrtados, mesmo pe M 

los Religiosos.. '.. . 

Ú64)~ Cf. -M-~i:-oto, ,;çpR.,. VII (1926)_j" págS; .. 15 a 28; Sartorl, Enchfrldion can ..• p.1g. 80", 
Regatillo, Intel'pretatio et jur'sprudentia C. I. C., pág. 163. etc . 

. (165) - Cf. Gasparri, De Eucharistia, l, n." 388, cito por Hecht, art. clt., n." 51, pág. 53. 
(166) - Cf. ccân .. 1161 1188, § 2, 1.0; 1249. 
(167) - Cf. Creusen, a.c., n." 302, t:ág. 241; Bao::tien, a.c., n." 167, pãg. 106. nota. 3. 
(168) - Cf. Hecht, nrt. clt., n.o 19, pago 38. 
(169) - Cf. Verm.-Creusen, a.c., l. n." 767, 3, pág. 564; A Coror.ata, a.c., l, n.~ 615. 

pág. 794, nota 6, aprovando a exposiç::ío de Vermeel'sch . 
. \170) - Cf. Hecht, nn. 26 e 27, pág. 42; S. Congl'. dos Bisp. e Reg., decisão de 18 de: 

Janeiro de 1907 (AA~. XL, pág. 480 sgs). 
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Conclnsão 

No fim de tudo quanto expusemos, só podemos dizer com Rega
tillo (171): Evitem-se os extremos. O capelão não queira dispor tudo se
gundo o seu parecer nem seja demasiadamente difícil em aceder às jus
tas exigências da comunidade. Os Superiores e Superioras não sejam 
excessivamente exigentes. Conviria que se definissem num convênio 
aprovado pelo Prelado os deveres e direitos de ambos ou que se decla
rasse o essencial no documento da nomeação. 

Terminamos com as disposições e recomendações da Conferência 
Geral do Episcopado latino-americano, realizada nos dias 25 de julho a 
4 de agôsto de 1955 no Rio: 

, "Roga ta Conferência) aos Exmos. Bispos e aos Revmos. 
Superior,es interessados, que ponham particular cuidado na desig
nação dos Sacerdotes que hão de desempenhar seu ministério em 
favor das Religiosas e de suas Instituições, e vigiem a fim de que 
êles: 

a) - atendam a estas almas consagradas a Deus com a 
maior dedicação e espírito sobrenatural, conscientes de que o bem 
que destamaneira operam redunda também em prol de outras 
ctlma-s; . . 

b) - procurem desempenhar, portanto; '"seu 'ofíciocomtodo 
zêlo, especialmente no que ~e refere fi pregação, à confissão e à 
direção espiritual; . . . 

c) - evitem, em conformidade com as disposiçõeS.onôni. 
cas, qualquer indevida inger~ncia no regime da comunidade; 

d) - observem no trato com as Religiosas e alunas as nor
mas ditadas pela prudência e pela dignidade próprias do Sacer
dote" (Conclusões citadas, 38.40). (Cf. Samoré, Mons, Ant., Os 
Religiosos e as Religiosas na Conferência Geral do Episcopado 
latino-americano no Rio de Janeiro. Rev. da CRB, 1957, pág. 328) .. 

(171) - Regatillo, Derecho parl'oqulal, 11.0 872, pÚg. 516; Ehl, O.C., pág. 336: "11 s€l'alt t4. 

souha!ter que les limites de competance <lu Recteur ou l'aumôniel' dll conver:~. 

au~si blen que celles du cUl'é. par l'apport aux membres de la communallté S'olent 
determlnées nus -i clalrement que posslble dana le décret d 'installatIon" . 



FORMAR PARA DEUS NA VIDA DA IGREJA 

P. Ofá .. i"o Fa·n/in SDB (São Paulo) 

Não é desconhecido de nenhum observador que Se dedique com 
seriedade aos problemas da Pedagogia e da Educação, o anseio gene
ralizado, embora ainda indeciso, em busca ,de condiçõEs e meios mais 
apropriados, verdadeiros e revestidos de bondade, para educar com 
êxito a juventude. 

. Semelhante movimento está levando, na hora presente, também 
os oducadores religiosos para uma determinação e para um exame de 
consciência mais profundo e integral, visando compreender a nobreza, 
a responsabilidade e a importância de sua missão educativa, a fim de 
conseguir-se maior entusiasmo na elevação profissional e pessoal. 

1) Dimensões da Educação 

E' sabido que a teoria e a prática da Educação e do Ensino, den
ti·o das exigências e moldes da técnica atual, são relativamente novas, 
e pode, por isso mesmo, haver perigo de esperar-se feitos milagrosos 
oU resultados extraordinários nalguns setores da vida educacional ain<la 
inéxplorados, confiando-se excltlsivamente em elementos que permane
cem sempre nos limites e nas demarcÍlções de âmbito estl'Ítamente natu
ral, científico .ou fHosófico. Sem menosprezar a legitimidade e utilidar
de de semelhantes pEsquisas, bem como sem frustar as esperanças ra
zoáveis que os resultados alimentam, devemos admitir honestamente 
qlUe não é possível chegar-se a conquistas integrais e válidas no campo 
da Educação, em fôrça de sua própria natureza concreta e finalidade 
rllal, em quanto não houver a sinceridade e o esfôrço humano, científico 
e· cristão, de consi:derar o problema em sua totalidade, e enquanto não 
se valorizar retamente o alcance e as dimensões sobrenaturais que todo 
ato educativo necessàriamente exige. 

Ê lógico que à concepção ontológica do fator sobrenatural na vi
da cristã, que determinou a elevação .do conceito de homen e de vida, 
das leis concretas do SEr e do agir humanos, deva corresponder uma re-
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novação na praxe educacional e pedagagica; para lograr um 'resultado 
completo. 

Quer' em ,se Itatando' de' determinar o fim último da vida huma
na e as leis para o conseguir; quer se trate de deduzir os meios e os 
métodos para a ação educativa ou de magistério; quer se queiram co
nhecer os elementos negativos ou positivos presentes no educando; 
quer deseje o educador tomar conE:dência da dignidade e responsabi~ 
lidade, dos direitcs e deveres, das fôrças colaboradoras ou dos obstácu
los, <las condições de eficiência imediata e externa de sua missão; em 
caso algum as pesquisas ou as conclusões devem ser tidas por certas e 
concretamente definitivas, se não fôrem levadas do plano natural ao so
brenatural, para atualizá-las na nova ordem cristã da realidade. 

Se não corresponderem a êstes critérios é evidente que não po
derão insp'rar e tão pouco orientar a ação educativa! 

Isto não é de forma a,lgumadogmatismo acrítico, ou, apriorístico. A 
documentação histórica justifica exaurientemente" a afirmação, pois pro-' 
va 'o fracasso prático do pensamento,' da vontade, da vida 'pessoal esq" 
cial que tiveram por bàse exClusiva a' naturEza . .o fracasso da eduçação 
naturalista e materialista, embora ainda em voga, encontra uma apologia, 
magnífica na historicidade da ordem sobrenatural cristã, que' Se apre
senta como plan{) (le aperfeiçoamento e de salvaçãQ; realizávél graças 
à PessOa, e à "obra, de Cristq.' " " 

2) Três dimensõe~' queseiilt~grani 

As dimensões da educação cristã., unlca completa, estão traçadas 
pelo trinômio: DEUS - CRISTO - IGREJA. TemOS assim uma tríplice 
dimensão: teocêntrica, cristocêntrica, ecIesiocêntrica. T'ôda teoria e prá
tica 'educacional que ,não se entI'oseCom semelhantepersp2ctiva histó
r;ca cristã, está esrecuIando .no abstrato, ,no· irreal, é 'sem eficácia. A 
Educação não peide fechar:-se d,mtro de meias finalidades, nunca se efc-' 
tua em realizações parciais tidas por acabadas; porque seu' caráter essen
cial está, juntamente com a intenciOnalidade educativa, no amor edu
cativo que se manifesta no cuidado com que aquêle 'que "forma para 8' 

vida" procura introduzir o educando na integridade' e na indefectibilidac 

de da posse dos valores que constituem e condicionam'o êxito certo de 
quem possni um ,fim sobrenatUral. 

Trata-se de um AMOR que' desconhece, apesar das naturais de" 
marcações, limites ou estacionamentos, de ·sorte que' se', processa incesc 

santemmte a fim de conseguir a posse da· verdade total, a ',eficiência 
educativa completa, sem o que a educação seria falha,-mutilada e talvez 
fadada ao insucesso! 

Não é mister ser pessimista para averiguar que hoje muitos edu
cadOr2s' católicos ou religiosos, assistem decepcionados a certós' abalos 
morais e relig'iosos de massa"s· e massas ;dé" ex;.alunos, que um dia. tiveram. 
formação cristã;., ,Muitos são espectadores de seus próprios ,insucessos, 



rOR~RPA!lA DEVS. NA VIDA. DA .IGRElA 103 

de seus desparates, de sua impreparação ou improvisação na árdua ta
refa de educar as almas jovens . 

. U!lla análise sincera e profunda não revelará que faltou na educa, 
ção a preponderância do fator sobrenatural na missão de educar e en
sinar? E' uma análise que se impõe, sob pô na de permanecermos num 
rumo. que preparará revoltados, ateus, descrentes no futuro. Muita 
coisa se desçulpa culpando-se a época em que vivemos, as inovações 
socIais, a instabilidade humana. Tudo tem lá seu pêso, mas as causas não 
podem ser confundidas com os efeitos. 
. Parece que há deficiência no modo de formar para a vida da 
graça, para a vivência das almas na grande família dos filhos de Deus. 
Muitos permanecem à margem desta realidade divina. Talvez falte a 
tática de "aber unir 2S almas a Nosso Senhor Jesus Cristo, talvez não 
haja ainda uma. técnica espiritual para inserir a educação e o ensino no 
plano sobrenatural. Quantas almas jovens encaminhadas para a existên· 
cJa incerta, sem orientação firme e clara, sem fôrça suficiente de resis
tência para a luta! Almas verdadeiramente sedentas, que agora sofrem 
e morrem sem poder dessedentar-se, embora colocadas a poucos passos 
da fonte da vida! 

Olvidam-se, com espantosa facilidade, os interêssesde Deus, de 
seu Divino Filho. Descuida-se dos interêsses prementes do espírito, de 
uma juventude em eterna expéctativa. Muitas vêzes são frustados os 
mesmos· ideais religiosos, porque também o ccração do educador católi
co está fechado, bloqueado, sem horiZontes espirituais ... 

Não basta hoje salvar as aparências da formação. Há muito medo, 
muito respeito humano, muita avareza de Se dar a Deus o que é de 
Deusl Esta é a triste realidade, e, a nosso ver, a causa principal do insu
cesso educativo-religioso de muitos dos educandários católicos. 

3) . Educação Teocêntrica 

Nenhum educador deve esquecer-se de que a realidade educacio
nal; quando não é auto-limitada, deve necessàriamente enxertar-se de 
modo sublime na história da VIDA, daquele que disse: "Eu sou a Vida"! 
Vida que saindo do Pai celeste marca a existência de cada indivíduo 
no tempo e que pela graça .mediadora de Cristo define e consegue al
cançar o caminho de vo,ta às origens eternas: "Ninguém vai ao Pai, 
senão por MIM". 

Mesmo sob o aspecto natural e filosófico, é claro que a Educação 
não pode ser realizada fora de uma perspectiva sup€rior. Sempre tle
verá ser orientada e essencialmente, para a formação e aperieiçoamen-, 
to do Reino de Deus nas almas. . 

Guiados por êste princípio, onde tôda a realidade religiosa visa 
a finalidade última do homem, é natural que a intencionalidade da mes
ma Educação não seja coisa imanente nem ao educador, nem ao indiví
duo e tão pouco à coletividade, mas é algo que se compl€ta no reino da 
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felicidade, não VIsao facial de Deus. 
A finalidade pois, do educador católico, é formar, construir, edi

ficar uma família quantitativa e qualitativamente perfeita de filhos de 
Deus. Se os pais por missão natural estão obrigados- a orientar a educa
ção de seus filhos para o Reino de Deus, todos os que por qualquer tÍ
tulo ou ·ofício lhes fazem as v'êzes, . estão em igualdade de condições liga
dos à mesma obrigação, devendo em consciência endereçar sua ação 
formadora ao mesmo escopo. 

Em vista disto a Educação se pode dizer obra sagrada e divina, por
que Deus passa pelo seu centro. Assim se compreende que a responsabili
dade é formidável e a tarefa deveras dignificante. Pode-se crer que o 
êxito da vida divina de uma alma está condicionado à colaboração livre, 
esperta, generosa e sobrenatural do Educador. 

Entrementes, a sistematização conveniente dós jovens na Grande 
Família dos Filhos de DEUS, jamais será efetuada sem uma intervenção 
direta do mesmo Deus, que descendo às criaturas, purificá-as dos resquí
cios de indignidade, aperfeiçoando-as para que, revestidas do elemento 
divino, possam desempenhar o múnus de Vida e Salvação. 

4) Educação Crilstocêntrica 

:/l:ste encontro com Deus só é realizável através da pessoa de J e
sus Cristo. E' o Mediador que nos reconcilia com o Pai pela abundância 
de sua graça. Ai! dos Educadores que esquecidos desta veIdade, deixam 
para um plano de segunda importância a obra de insersão das almas jo
vens nal Falnília Divina, perdendo-se em fins secundários e fúteis. 

A educação em sua essência e finalid8:de está a exigir esta apro
ximação. com o fim último do homEm. E se quisermos substituir tudo o 
que foi dito, sintetizá-lo num objetivo mui rico de expressividade histó
rica - porisso mesmo real - deveríamos chamar a Educação em sua 
teorização e praxe, no estágio concretamente eficiente, de E,lucação 
Cristocêntrica. As consequências a que se chega imediatamente são 
muito sérias e de grande valor: os educandos são "pedras vivas" do edifí
cio espiritual ·alicerçado em Cristo. E são vivas porque Jesus é VIDA e 
LEI fundamp.ntal do Corpo Místico, e a vida é tom8da no seu sentido :real 
de crEscimento, assimilação, transformação contínua e coerente dos pen .. 
sarnent'os, da vontade, das ações, dos sentinl€ntos, do coração, de acôr
do com o espírito interin,r de Nosso Salvador. 

Já não se trata de desenvolver simplesmente as potências que na
turalmente estão na juventude para levá-Ia a objetivos proporcionados. 
Seria uma p-cccupação puramente natural, quando na realidade é neces
sário le\fá-Ias pelos rumos sobrenaturais do espírito, na FÉ, na ESPE
RANÇA, na CARIDADE de Deus, onde encontramos os germesbenéfi, 
eos:da VIDA.O:educando empenhado com sua liberdade que desempenha 
sempre um papel, clevalor definitivo, não pode atribuir-se inteiramente 
esta . iniciativa . E',· tanibém êle cooperador na realização livre de sua 
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união e transformação em Cristo, 
Dêste modo, ê somente dêste lnado chegará' ao's' pOUCOS' à formação 

de urna consciência verdadeiramente cristã· que se éstende ao campo 
moral e social numa visão fur.cional e vital da verdade completa do 
pr6prio existir no presente e do futuro, 

Parece-nos que a verdadeira Educação seja esta! Eiducação. enten
dida como cultivo da vida divina nas ahrias juvenis, como prontidão na 
aceitação e no cumprimento dos compromissos que a vida cristã impõe, 
Forma-se assim a verdadeira personalid[~de do cristão, Prontidão ainda 
l1a coerêl1cia e na constância das exigências interiores, da alma: tere
mos um caráter de verdadeiro filho de Deus, 

Quando o jovem e o educador católico' unirem suas fôrças para 
o objetivo comum, a graça de Deus será considerctda cOmo presença âa 
pessoa amada, do amigo, e portanto como ponto de pp.rtida eue chega

. da para animar de luz sobrenatural tôda a vida, 
Podemos estabelecer agora uns paralelos muito verdadeiros: E\:Iu

cação e Religião, Ciência e Fé, Amor e CGmpreensão! Conteúdos ge
nuinamente humanos e divinos, rtconq'uistados e revalorizados na cons .. 
ciência da perfeição de ser Filho de Deus! 

Não há outra forma de Educação, a não ·ser a cristã, que possua 
um valor tão grande, que julgue grave perda tl1do aquilo que prejudica. 
fundamentalmente os interêsses de Cristo: a saúde, a felicidade efême
ra, o prestígio pessoal, as riquEz'as e comodidades, Ou como podemos 
aprender de S'. Paulo, o grande educador cristão: "quanto ao resto, ir
mãos, preocupai-vos com tudo aquilo que é verdadeiro," digno, com· as 
coisas justas, puras, amáveis, com tudo aquilo que encerra boa fama, 
COm qualquer virtude e louvor" (Flp 4,8), E isto porque tôdas as coisas 
"criadas por Deus são boas, e nenhuma delas deve ser rejeitada desde 
que se procure com ações de graças" (1 Tim 4,4), 

. A grande diretriz humanística e cristã da Educação deve ser es-
ta: "Quer com ais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo pa
ra a glória de Deus" (1 Cor 10,31), 

Quando a finaJidatie 'máxima da Educação cristã é olvidada, e já 
não há preocupação em que os educandos vivam na graça de Deus, todo 
trabalho é baldoso e deixará no ânimo dos jovens os germes da revol
ta futura, suscitando sentimentos de antipatia e desdém para com aque
les que não souberam valorizar as fôrças que possuiam para o bem, 

5) Educação Eclesi<lcêntrica 

Dêste primeiro estágio personalístico-formativo o educando, coad
juvado pelo lnestre-' rEligioso, passará com~'cientemente à fase ativa, 011-

de poderá pôr em comum os benefícios de sua formação religiosa, ou 
["ja à vida da Igreja. 

Muitos jovens saem dos colégios católicos, ou interron1pem seu 
contacto com os mestres, sem levar o senso da catolicidade em sua vida, 
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Quer di:z4!r que ~ torna necesrirla uma .. revlsao dot métodOll de OOUta
çip; .dos melOl: adotadol" das Idéias que. norteiam " trabalho educado· 
na l. ' Nio If! I:Ompreende q~ 11m.., .. qul~ por &nos RgIIu.u. - vive
raro "lO lado de portadores ~e valores religm-, 0 10 tenN,m aSlimibdo 
em absoluto alguma «lI-. duradoul"I! Sera que a Rellgiio nlo possui 
vltalldade! Que lU pr'tIeu f'('liglona, tio m~ ticu lonmentc observadas 
01,1 hnpoatu, nio logrlr1.m criar, 10 menos no lub-conselomte. um. Im
pr6Slo de ch,raliUidade ou de utilidade? Sio problemas multo Mlr~ 
qUI ~m levar. me<!itaçio, também muito séria. O insuCUIO noesI.II 
puUeular, Julgamo-, entOntra expllcaçio no falo de nio serem 011 edu
candos lnlroduudos na feeuncUdade da vida eomunU'rla crilt..i; há mui· 
las prAtica. de religlAo que f~vor«(m [dél"", ponlOl de vistas pessoai,. 
oeuipnals,· ou tlp<l$ estandardlud... de formação religiOll" Evidente-! 
mente tudo biIQ é oolu. acidental, mutivel. E te .. insiate demasiada· 
mente nillO, «1,,"_ O per igo de trandcrmar DI meios em fim. A me.. 
ma piedade deve revestir-se do t'Unho de ""tollcld.d e~, isto li, deve Ie
vir para • vida na Comunidade Cri,ti, ou ..eJ. deve favorecer B vidp 
total do erl.tio na IznJa, considerada como o Corpo Mb tko de Cristo, 
Será uma piedade verd~deirõlJnl>nte "llIúrgic." . Quzndo o Jovem v~ cr..le 
li l tltudu doi pnceptoru visam dar·lhe ~Unela de q\le li Filho de 
Deua; e wmo tal o tratam, I<'mp .. e aeima de tLtjo, fãcilmente sen!.iri 
a necessidade di! qlle esta gr~ça intima se aperfeiçoe ,e desabroche na 
comunháo com ""1J.iI irmio, de fé . A formaçiio r eligiosa. o levari i llCf!S-o 
Ilnlemen teo a quc~r vivn I.mido _ outros filhos de Deus, e I conser· 
v.r o valor deata flIlaçio divina, poda conser.Yllçio da gr'~1I u llt ificall te 
em sua, alma , Quandll GIl edue.ndino. ea1.ólleo. fôrem de fito, não rlJ 
de'.direito, tllCOll$ de perfeição, treino de virtude, cn-Ienlaçio par. a f i
nalidade .mixlma da vJ~ • . hum.n_, então não se poderá dizer q\le a 
Educação católica ê falhl! Poder. haver , ed\lcadares católico. talhos. 
mas nunca a .tmi. • norma de J ormaçio q\le parte do próprio Crl&to que 
• todOll fIOI gerou porl a vida da graç. e l'IOII leva 111 tteIIC:lmentd do 
homem perlelto. 
, 

, 



CONSIDERACÕES SOBRE O 

PROJETO DE DIRETRIZES E BP SES DA EDUCAÇAO 

A Ccnstituição Federal, no seu Art. 167 declara: 
"O ensino dos diferentes ramos será ministrado pelos Poderes Públicos' e é livre 
à iniciativa particular, respeItadas as leis que o regulem" . 

. Assim, pelo texto constitucional, qualquer pessoa pode fundar e. 
manter escolas de qualquer grau, desde que respeite as leis que regulem 
as cliferentes normas do ensino. 

1>; liberdade de ensinar, portanto, não é um direito absoluto, mas 
relativo, condicionado que está pelas leis que lhe regulem o exercício. 

Doutra parte, as mesmas leis que bitolarem a liberdade de ensi
nar, trarão, por consequência, exigências quanto à matrícula nas escolas. 

Assim, a liberdade 'de estuk}ar também é um direito relativo, pois 
.ujdto à delimitação legal. 

. Aufal.", aos Membros do I Congresso Internacional das Escolas 
Partloulercs, o Sto. Padre Pio XII advertia: ..... 

··'nC!_ . .fa\O fi liberdade de ensino teól'lcmncnte admltWa, é, nn Pl'áUca, multo 
}'e tri,1~:ida, ('!:'''l1do não guel'l'eada. ?\n melhor' hipótese é deixada numa situüt;Ao tlt! 
toh~l'âllcia !>empre ll"~", o E:.,la:lo. em matéria de ensino, se considera detentol' de um 
autêntico ntonopiiolio e "-',,..{'Ct pal'1l si " totalidade tlo~ l'eC\1rSOR plíbUcos destinados 
à t'dn{'tH:áo", . 

Por sua vez, o I Seminário '-lnteramericano sôbre a Liberdade de 
Ensino reunido em Montevidéu Em 1!J~7, I'roclamn: 

"Que na malO\' parte da;:; naçõm; americanas ne.. 'lma coiü.i;aQl~ão evidente en .. 
tre a lil.lei'dn:'e de er:sino. l'CCol1hcci~a por decreto nas ............. t~tuiçõe5-· dos Eutndos, 
mas de fato desvirtuada ou restringida pOl' leis, regulamento:; (n. · ... wátiea3 admlnlS'
h'ativas, que conduzem ao monopólio e51tatal e Impõem discriminações· ) ..... .,mp,ativels 
com os pt';n('Ípi051 (ie igualdade e lIl:;erdad(;" . 

.ora, a futura Lei de Diretrizes e Bases da Elducação Nacional, 
cujo projeto está em trâmite final na Câmara dos Deputados, será jus, 
tamenteo diplom3 legal que irá traçar os limites dentro dos quais pode
rão ser f'xercidos o direito de ensinar e o direito de estudar. 
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Da! O interêsse ex~pcional cem que é acomp·anbada a tramita· 
ção odl!sse Projeto, por !.odo. ~queles que sabem SCr a liberdad .. de ensino 
I , pedra: angUlar sôf ... i -. 'qual repousa tMa I pos~lbllld&de de ..-. pes_ 
ooa humana b,,"car co h ansmitlr a verdade, b l como a reconhece S"a 
consciêncla e, por conseguinte, dc acôrdo com sua maneira de conceber 
o aeuso à verdade e a lua transmissão". 

E' comum ouvll'<Se, mesmo entre pessoas de bo. fé, mas ,que nã ... 
vão ao fundo do problema, as seguintes Irt!agaçõcs: _ Em que Interesso.. 
a e)<istência da livt"C inieiativ3 no campo da educação? Se o Poder PÚ. 
b1ico cumpre seu dever conMitucional de abrir eseolas, garantindo a 
gratuidade, para quem não disponha de recursos, não estarão a infân_ 
da e a adolescência sendo ate ndidas, convenientemente, no que !Ie refere 
11 necessidade fundamentd de serem instruidas! 

Se o problema se limitasse ao ensine, à instrução, a dar aos ho
men. aqueles conhecimento. que os habilitem a viver e a progredir na 
sociedade, enquanto ser racional oontingente, sem ou tro l im que o tú
mulo, <,ntão, na verdtde, pouco importa ria o agente do ensino, o deten_ 
tor;·da ;Escçola . . , . '. ,'o . '" " 

Mas,!Ie a fina!ldáde'-d.a EscOla fôr ' além da mstrúçio, na consld .... 
raç"io" de ' qUe 'o hoin~m, :dolado de corpo 'e alma, teni uma vida terrena 
"':oulra" ex!"rl-' oT.maj ~·o hOlllem se' oouca para que possa, ada"plando: 
se li socl~daç!e em que vive, ter Ulllll formação fisiea, intelectual e mo
ral ' gue o tome cap"z 'de viver 5<'gu~o aS Ids doi homens, mas, prin
cipalmente, segundo 'a 'Iei de De"", -então it liberdade de cnalno assume 
inni" impcrtãncia trallse<naental, impondo-se como um corolário _lógico 
dà ' .. ariedOO .... de orl<![\t~çâo 'rellJiosa ou filD'Ófica que existe na socieda-
de hodierna. . ' 

. Não há que fugir a essa afirmaçio, que assume, mesmo li lo..." .. 
!Ie um lru(smo: A oodedade d~n,Oc.'lica preOS"I'Õe a coe"i.t2"dll. d" ."~
riadas eoncepçõeo rclilllruJls ou fllós6fius e, con..,quentement .... para a 
formação integral do homem que vive neSSa $Ocicdade, i ... ,,<)e-oe o plu-
r\a.liim~ 'das. ins titúis1ies educa~io,,~is. . " , .~ .: 
,'; ~ ~ ~e., .plU':~ljsmo, d~ .escola:\, cada , uÍlJ." ·.:cm. orlenta~ão nC!~eada 
pela roa concepção religiosa ou liIosóflcõ'o Si\ poderá e><l$I'. se for a ... 
segurada a .Ii bcrdade â iniciativa, I'jIrtlcular . 
, Levando na ' devid ... colÍtjI .asa f inalidade· última da educação, os 
Nações Unidas, "'" lO' dé v.:~€mbro de 1948, assinaram unânimes a De
d.íüi.ici~.t1n!~~i "",,·.Direltos do Homem, cujo parágrafo" 3,° do Ar!. 
ZIj -CI'tabeleçw '_ ',' " .-' ,, :-_,.r ,.,' "~ " . :' , 

/'_. -o. ,"H W", ~ ... « 100-_ . • dln". d ..... , ..... o """'" .. "'_ • 
____ d .. . _ .. IU_" . 

. Também a Convenção da Salvaguarda dos Direttos do Homem in
clulu-no,ProICOOlo.,adotado ·pelo C~lho da EuroP.II, em 8 de dezembro 
de a951, a de<'la.r~çil<.l , dt."l.u.e: ' , 



CONSIDERAÇõES' SOBIlS O PllOJEi'O DE DIltETIUZES E BASES UI 

"A ·ninguém 'se Pode recusar o di~lto a' 'inBt~uça.O .. O Estado no- ,exercicio das 
funções (.ue assumirá. no domfn o. da educação e do ensino, respeitará., o. direito p-ps 

.. pais de assegurarem essa educEl~lio e. "êsse ensino (;e coJi.for~ldade com as suas con': 
vlcções reUgtcsas e fUosóf!ca3". 

Essa é, pod,,-se dizer; a regra de ouro dá Educação: o .. direito da 
família de escolher, livremente, a escola que deverá dar, de acôrdo com 
suas convicções religiosas e filosóficas, a formação que ela julgue mais 
adeql!ada à vida futura de seus filhos . 

. Entretanto, não basta, evidentemente, que se reconheça. aqs P~~s .. 
a liberdade de escolher o gênero de· educação a dar a seus filhos. ' 

O simples reconhecimento dêsse direito traria como resultado um 
previlégio odioso para as famílias que dispusessem de re·oursos para ·pa., 
gar pelo exercício dessa liberdade, isto é, poder escolher. a. €scola de 
acôrdo com sua orientação filosófica ou religiOsa .. 

Para as famílias desprovidas de recursos a liberdade não. existiria, 
pqis sEl'iam comp~Udas, pelas contingências. econômicas, a desistir dessa 
liberdade, matriculando seus filhos onde conseguissem vagas gratuitas, 

Levando em consideração essas circunstâncias decorrentes da .. Jal
ta de recursos de muitas famílias; é que em. Protocolo. Adicional à De
claração Universal dos Direitos do Hoinem, foi afirmado ser dever, d,o 
Estado assegurar à famma, pelo fornecimento do auxílio adequado, o, 
!Jxercício da liberdade proclamada solenemente pela Declaração .. 

Ficaram, assim, inscritos no q1;ladro das institu.içõesjnternacion~.isi: 
universalmente aceitos pelos países que, assistem as Nações Unidás,: ês,· .. 
ses dois princípios que consubstan-oiam a cOJ;lcepção democrática da, SO·' 
ciedade e a funç.ão do Estado: 

10 - o direito, da -faroIUa de escolher para seus fIlhos,'o gênero de educatno. quê 
desejar, de acôrdo com suas convicções -religiosas e filos6~lcas: 

20 - o _ dever do, Es_ta~o d~ propo~cionar à famUia condiç_6es materiais _ para exercer 
lÍn-emerite 'l!--se direito. . ' . 

Felizmente' nossos legisladores souberam compreender o· .quer~". 
presentam de essencial, na vivência democrática da sociedade. os ,POR' 
tulados que as Nações Unidas firmaram, como base sólida sôbr.e a qual 
deverá repousar tôda. a legislaç~o educacional dos povos. 

Na verdade, o Substitutivo que acaba. de ser aprovado pela Sub, 
Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, consa,gra, 
na legislação brasileira, os mesmos princípios proclamados pela Decla
ração Universal dos Direitos do Homem, Diz assim o Ario 2.°: 

"A .educação. da prole é direito da famllla. e será dada no lar A na e8cola'~~. 

§ único; "À famWâ ca,be eseolher, com prIOi'ldade, o gênero ~e' educaçl10 que 
dcre ,'ai' II SeiJS filho!':". 

E' O Art. 3.° completa: 
"O direito à educação ri assegurado a t.odos pela obr!gaçl1o do E~tadÇ! de fo"._ 

ncC'cr rCC~irsos técnicos e financeIros ir.dlspen :úvels para que a ffl.mllia S~ -rlesobrlgu(l 
dos encafgos da ediwaç,'!io; quànclo provada a :nsufl"lêncla -'de me!l\R, :de- modo-8 AS': 

-~ se...~-'U'ar" Iguais op-ortuui(!ades a- -todos." ~ . 
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Tornando efetiva essa disposição, o Art. 82 estabelece que o Po
der Público proporcionará recursos a educandos que demonstrarem ne
cessidade . e aptidão para estudos, concedendo bolsas. gratuitas para o 
custeio total ou parcial dos estudos e proclama, como reconhecimento 
expresso ,da liberdade dos· pais, que os recursos concedidos sob a forma 
de bolsas podem ·ser aplicados' em estabelecimentos de ensino da livre 
escolha dá: ·família. ' 

Correlato com o dever do Estado de assegurar à família a liber~ 
dade de escolha dó gênero' de educação a dar a seus filhos, está o de 
proporcionar' meios para que possam funcionar escolas que correspon
dam às· variadas .exigências de ordem filosófica ou religiosa dessas mes
mas famílias.· 

. Peder"se'ia alegar que, nos têrmos do Art. 168, ítem V da Cons
tituição: "é permitido o ensino religioso nas escolas óficiais" e que assiin· 
ficariam atendidos Os desejos das famílias . 

. A, Escola Oficial é, por definição, uma escela . laica ou neutra .. A 
Constituição procurou corrigir êsse defeito de origem, facultando neh 
o ensino da religião. 

. Não há dúvida, porém, que essa disposição constitucional - o 
máximo, . na verdade, que poderia ser feito num Estado que não reco
nhecenenhuma religião como oficial - não correspendc as aspirações 
de inúmeras famílias, plenamente convencidas de que a formação inte
grai de seus filhos não pode ser feita com uma oú duas aulas semanais 
de religião, mas deve decorrer· de um ambiente próprio e de todo um 
processo educativo que, a instituição escolar põe em ação. 

ll:sse processo educativo integral, dentro de uma determinada con
cepção· filosófica da vida só pode; assim, ser realizado por uma institui
ção educativa' homogênea e especializada. 

A iniciativa particular, por outra pErte, quando emprega sua ati
vidade no campo da educação, pode, legitimamEl1te, aspirar a ter uma 
compensação .do.' seu labor e do seu patrimônio, quando não ·preferir a 
forma de fundação ou outra semelhante, desinteressada dos proveitos 
materiais., . J. ' i' "·'.':.s'1f1 . ,. ~·':f"1 ':..1 

Num e neutro caso merece' ela. como atividade altamente coinci, 
rlente como"'ô interêsse social, o amparo do Estado, por meio de finan
ciamento~ 

E'o' mEsmo tipo de colaboração que o Estado presta a outras ini
ciativas particulares, nos mais variados setores da atividade humana, 
desde que, as atividades sejam de real utilidade para0 bem comum. 

QllGlnto às -fundaçôes e outras iniciativas educacionais, senl qual
quer finalidade de lucro, aí, então, a cooperação do Estado deverá ser a 
mais ampla possível) indo mesmo à subvenção e, em certos casos, 'à ma
nútençãO' total, úhica . maneira . pelàqual a entidàde poderá, por vêzes, 
aÚngir',~ua. finalidade que, em régra,é a de m,mter um centro de edu
cação que corresponda à orientação religiosa ou filosófica do grupo social. 
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Não há que fugir ao dilema: ou o Estado não toma conhecimento 
do direito da família de escolher livremente o gênero de educação a dar 
a seus filhos, e, então, oferece a escola oficial para tedos; ou o Estado, 
respeitando êsse direito, deve facultar à família os meios necessários pa
ra exercê-lo, o que importa não só em assegurar .à família possibilidaqes 
de seus filhos frequentarem a esc.h de Sua escolha, como também em 
propiciar meios para que haja .o pluralismo escolar, dentro da harmonia 
democrática, que é feita, não de nivelamento de consciências, mas de 
liberdade irldividual e associativa, dentro da convivência social. 

E' o que acentúa Kerleveo: "A condição de serviço privado de 
interêsse geral de que se reveste o ensino particular postula uma cola
boração entre a iniciativa privada e o serviço público, isto é: a ativida" 
de do Estado" (Jean Kerleveo - "L'enseignement Libre, Service Prívé 
d'Interêt Général en Droi Public Français". - Paris 1956). 

E' o que dispõe a legislação de inúmeros países: Holanda, Bélgica, 
Inglaterra, República Federal da Alemanha (não, naturalmente o setor 
comunista), Argentina, Chile, Colômbia, etc., etc., e é o qUe recomen
da a XVIII Conferência Internacional de Instrução Pública, promovida 
pela UNESCO e pelo Bureau Internacional de I'Education, reunida em 
Genebra, em julho de 1955, com a participação de 67 nações, na letra b 
do Art. 39 da Recomendação n.o 40 aos Ministérios de Instrução Pública. 

"Convém coordenar esCorços para outorgar. todo o auxilio ao ensino privado. 
quer se _ trate de subvenção ou - subsidios. de doaçAo de equipamento ou de material 
escolar, de cessl!.o d~ pessoal. .de ensino público, _de serviços médicos e de transporte, 
de aux1110 social a cargo d03 poderes públicos, etc" .. 

A Constituição Federal, no seu Art. 169, determina as quotas mí
nimas que a União, os Estados e o Distrito Federal deverão empregar 
na manutenção e desenvolvimento do ensino, deixando para lei ordiná-. 
ria a regulamentação da maneira pela qual essas quotas serão empre
gadas em. benefício do ensino quer oficle.l, quer particular. 

O Substitutivo aprovado pela Sub-Comissão de Educação a que 
nos referimos estabelece: 

Art. 92 - § 10 _ São consideradas despesas com o ensino: 
a) as de manutenção e expansão de ensinai 
bl as de concessão de bolsas de estudos. 

Al't. 94 - A UnHio dispensará sua cooperaç~o flnanceira aos estabelecImentos ue 
ensino sob a forma de: 
a) sUbvenção; de acÔrdo -com as leis espécial.s em vIgor; 
b) f:nancIamento a estabelecimentos mantidos pelos Estados, Municiplos ou 

particulares, para compra, construçAo ou reforma de -prédios escoiares e 
respectivas instalações e equipamentos. 

Por último, há a considerar que o dinamismo próprio do processo 
educativo, em consonância com as transformações por que passe o meio 
social a que' serve, exige para a educação uma regulamentação flexível 
e ajustável no tempo e no espaço. 

Os órgãos que comandam a educação devem, por isso, possuir 
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não só capacidade técnica como sensibilidade capaz de fazê-Ios agir de 
acôrdo com os reclamos da comunidade. 

naí a necessidade de que façam partEo' dêsses órgãos os represen· 
tantes legítimos de todos quantos tomam parte no processo educativo: 
os educadores, as organizações f.amiliais, os educandos. 

Ainda mais: como muito bem salienta a Declaração do Seminá· 
rio de Montevidéo, que já transcrevemos, muitas vêzes a liberdade de 
ensino é tolhida, se não negada, pelos regulamentos e portarias admi" 
nistrativas. 

A representação da Escola e da Família; nos órgãos diretivos da 
dducação, garantindo a perfeita coordenação da atividade dêsses órgãos 
com os interêsses da comunidade, exercerá, ao mesmo tEmpo, uma per. 
manente vigilância, para que não venha a ser abastardada, nem~~cercea. 
da a liberdade de ensino que a Constituição garante. 

E' o que resolveu o Seminário de Montevidéo: 
"A Constituição e a lei assegurarão a representação dos pais de famUia, das 

instituições de ensino e das 8<:Bociaç6es prof:ssionais nos órgl10s - necessà.rlament~ 

autÔnomos - encarregados da ela.boração dos regulamentos e da aplicação dos fun
dos pÚblicos destinados ao ensino". 

No Substitutivo da Sub-Comissão de Educação não foi consigna. 
da a representação t:a família. O texto aprovado é o seguinte: 

Art. 5.0 - Fica a:segurada aos estabelecimentos de ensino pÚblicos e particulares 
legalmente conatitufdos adequada repre.sentaçâo nos Conselhos Estadua 8 de 
Educação, e, bem assim. o reconhecimento, para, todos os fins, do.; estudos 
T_êles realizados. 

Art. 10 - A leI estadual organizará Conselhos Estaduais de Educação, constituidos 
de membros de livre nomeação do Poder Público e de representantes escolhi~ 
dos pelOS educadores que· integram o ensino público e privado dos dlferente.'J 
graus. 
§ 2." - A indicaçâo do representante da unidade federativa afastará auto
máticamente o ocupante do cargo, nomeado em caráter provisór!.o. 
3.0 - Na ~colha dos representantes será observado o critério de propor
c:onalidade entre estabelecimentos pÚblicos e privados, assegurada a represel"\
ta;ão de professôres e de diretores de estabelecimento dentro dos diferen
tes graus de ensino. 

No que diz respeito às disposições básicas e fundamentais que 
dão a orientação filosófica da lei, o substitutivo da Sub· Comissão sa
tisfaz. 

Oxalá possa êle tramitar, sem alterações, até sua aceitação final. 
O· Brasil merece ter uma Lei de Diretrizes e Bases que correspon, 

da à realidade brasileira e consagre os princípios que no consenso das 
nações democráticas deVEm nortear a educação. 



CASOS PRATICOS SOBRE O DIREITO DAS RELIGIOSAS 

Pc. Frâ Rafael de União dos Palmares OFMCap.' 

CASO VI - DA PROFISSAO EM ARTIGO DE MORTE 

M aria
J 

entrando numa Congregação de volas perpéNws, inicia legítl-n:a ... 
mente o seu postulantado. Ao quarto mês, porém'] adoece gr«vcmente e ; levada 
à clínica médica para se submeter a uma operação melindrosa. Feita esta, se 
Cllcontra desenga.nada pelos m,qdicru, que lhe dão poucas horas de vida. 

Pergunta-se: !', 
1. Segundo o Decreto SpirituaJi consolationi do dia 1'0 de setembro de 

1.912, confirmado pela Sagrada Congregação dos Religiosos no dia 30 de dezem
bro de 1922, para que Maria ""ufmisse dos privilégios espirituais das professas, 
poder-se-ia adlllití-la à profissão? 

2. Poder-se-ia, 1'0" e:l:emplo, admití-la antes ao noviciado e logo depois 
à profissão r ' 

SOLUÇÃO 

Ad 1: Pode uma postulante, em artigo de morte, ser admitida à Pro
fissão? 

1. O Decreto S Pirituali consolalio .. i estabelece o seguinte: 
l( Ent qualquer ordem Religiosa, Congrega-ção, Sociedade ·reUgiosa, 111 OS

f~iro de religiosos ou de religiosas, Institutos, onde, etnbora não se emitam os 
votos, se observa, contudo, a vida COH1·U·tt1. semelhante11'umte aos Relig/:osos, con
cede-se a faculdade de receber à profissão ... seg"ndo as Regras e Constituições 
pmrticula:res e embora não tenha sido transcorrido o tempa deten·f11ina.do para o 
Novidado ou· pro'varão, os noviços O/f, pyovalldos que, a j1i.izo do médico, estão 
gravemente enfermos e nu. artigo de morte". 

2. A Confirmação dêste Decreto pela Sa!;rada Cong'regação dos Religio
sos: Iam inde, está assim intitulada! "Da profissão - religiosa permitida em ar
tigo de morte aos noviços ou postulantes". - No Decreto Spir-ituaU cotlSolationi, 
o nome Hprovandos" abrangia somente os noviços e Hano de provação" era si
nônimo de Hano de noviciado". - No texto da confirmação do Decreto pela: 
Sagrada Congregação dos Religiosos, uenhuma menção se faz dos "postulan
tes" . 
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3. Sel;llndo a praxe da Comissão, instituida pela S. Cong. dos Religio
sos, para a aprovação de novas Constituições, sabemos que cance1a das mesmas 
a profissão, permitida em artigo de morte aos postulantes. 

Conclui-se dêstes princípios que não se pode admitir Maria à profissão. 

Ad 2: Pode a mesma ser admitida ao nm'iciado e depois à Profissão? 

Cânon 539, § 1. Nas re~igjões de votos perpétuos tôdas as mulheres, e, 
tratando-se de religiões de homens, os conversos, antes de serem admitidos 
ao Noviciado, façam o postulantado durante seis meses íntegros pelo menos; na 
religião de votos temporários há-de atender-se às Constituições no que respeita 
à necessidade e tempo do postulantado. 

Portanto. para que Maria possa usufruir dos privilégios espirituais elas 
professas, não se pode recorrer a êste outro remédio, isto é, de admití-la 'antes 
ao Noviciado e em seguida à profissão~ ~1:aria, no presente caso,_ tem o seu pos
tulantado incompleto e os Superiores não podem -dispensar dêste requisito do 
Código para o ingresso no noviciado, isto é, o postulantado últegro. 

CASO VII - VIOLtNCIA, MtDO GRAVE OU DOLO NA ADMISSAO 
AO NOVICIADO OU A PROFISSAO 

A Visitadora Geral de uma certa Congregação foi cientiFicada das segltin
tes irregularidades: 

Rosa, desejando dedicar-se inteiramente ao Sellhor, entro./t numa deter .. 
minada Casa da Congregação para aí fazer regularmente o se'!t postulantado. 
Terminado êste, pela Superiora Provincial foi julgada incapa.z de ser admitida 
ao Noviciado. Envia., então., a Provincial uma cartinha ao pai de Rosa~ que era 
Uln grande benfeitor da Congregação, declarando viesse buscar a filha, que in
felizmente devia voltar ao século. 1!;ste pai· não se conformou. Dirigiu à Pro
'llincial gravíssil1:t1S a11teaças, caso não ad1nitisse a f'ilha ao N ovicíado. A Pro .. 
'vindal, induzida 1'micm11-,ente por êste grave l1tfdo, determinou fôsse Rosa adHti
tida ao Noviciado. 

Uma. outra irregHlaridade, semelhante à pri1-neira, acontecera: Rosália., 
poucos dias antes da sua primeira profissão foi advertida pela Superiorra com .. 
petente que seria excluída e voltari<k ao mundo. Os pais de Rosdlia ficaram 
como loucos, vieram .. à Casa Religiosa e a11l.eaçaram -terrívehnenfe a Provincial 
que, l1~ovida parr estas imprecauções, admiti-tt Rosália à profissão. 

--- -* * -* ---

PrinCipios Jltrldicos 

1. Cânon 542, nQ 1 ~ "São invàlidamente admitidos ao Noviciado: os que 
entram na Religião levados' pe!a violênciá, mêdo grave ou dolo, ou os que o 
Superior admite levado da mesma for111:a". . 
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2. Cânon 572, §1, n.O 4: "A profissão se efetúe sem violência, mêdo gra
ve ou dolo IJ • 

Uma diferença essencial passa entre o cânon 542, n9 1, que se refere ao 
Noviciado e o cânon 572, § I, n' 4, atinente à profissão. Diferença esta que 
nos dá a solnção das irregularidades apre'sentadas. Na admissão ao Noviciado, 
consideram-se a violência, mêdo grave ou dolo seja da parte da Noviça seja da 
parte da Superiora que admite a postulante. Se somente a postulante fôr in
duzida por mêdo grave a ingressar no Noviciado. êste será invâlido; da mesma 
fanna, se sàmente a Superiora fôr induzida a admitir uma postulante ao No
viciado, êste será útváHdo. Estai atentas ao Cânon: "São invà1idamente admi
tidos ao Noviciado: os que entram na Religião levados pela violência, mêdo 
grave ou dolo, ou os que o Superior admite levado da mesma forma". 

Na admissão, porém, à profissão, a violência, o mêclo grave ou o dolo 
consideram-se som,nt~ da parte da Noviça e não da parte da Superiora que ad· 
mite à profissão. Se a Noviça, não querendo professar, fôr por alguém indu~ 
zida por mêdo grave a fazer a profissão, esta será inválida. Se a Superiora 
somE"te (e não a noviça), diante de um mêdo grave, fôr induzida a admitir 
uma noviça à profissão, esta será vál1'da. Note-se.a dicção do cânon: "A pro
fissão se efetue sem violência, mêdo grave ou dolo" e ponto finaL.. não fala 
da Superiora que poderá ser coagida a admitir. 

Solução das dificuldades 

Considerados êstes princípios fundamentais, - segue-se com evidência a 
resposta às duas irregularidades: 

riara. 

Quo"to à primeira: Noviciado Inválido: coação da parte da Superiora. 
Quanto à segunda: Profissão válida: coação somente por parte da Supe-

Ouça diàriamente 

RÁDIO VATICANO 

FALANDO PARA O BRASIL 

20 hs. 

Ondas Curtas, na freqüência de 16,82 oU 25,67 ms 



DEPARTAMENTO DE SERVIÇO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

"O CLUBE AGRtcOLA E O SERVIÇO SOCIAL DE GRUPO" 

(Uma experiência realizada no Institnto Bom Pastor) (I) 

tlste trabalho teve como objeto o Serviço Social de Grupo numa Obra 
de Reeducação Social. A experiência feita visou não apenas colaborar C0111 a 
Obra no seu trabalho de reeducação social e moral da jovem, mas, também, 
ajudar a ela própria a desenvolver e usar os dons que Deus lhe deu. 

A experiência iniciou-se com entrevistas da Irmã Assistente Social com 
a Madre Superiora e Religiosas que trabalhavam junto às menores, para expor 
seus objetivos e interpretar o processo a ser aplicado. Também lhes foi dada 
literatura variada sôbre o assunto. 

O plal1ejamento foi feito tendo em vista aproveitar-se a iniciativa de uma 
Religiosa que, com um grupo de menores, preparava um terreno para -horta e 
jardim, com a finalidade de ocupar suas horas de prazer. A idéia de criação de 
um Clube Agrícola foi dada a êsse grupo de 10 meninas, que a levou às outras 
internas. 

Marcada a primeira reunião, houve 33 presenças, naquele entusiasmo ini
cial tão comum à adolescência. As menores, então, discutiram, C0111 a Assis
tente Social, os cargos da diretoria e as qualidades necessárias ao desempenho 
dos mesmos. A reunião seguinte seria para as e1eições. 

Foram apresentadas duas chapas para a Diretoria e a campanha eleitoral 
incluiu cartazes espalhados por tôda a Obra, etc. A eleição procedeu-se por 
voto secreto, em cabine indevassável e urna lacrada. A apuração, aberta ao 
público, foi feita por duas reeducandas. Foi uma lição prática de democracia. 

Para a instalação do Clube e posse da Diretoria, houve uma sessão so
cial-recreativa aberta a tôdas as meninas da Obra. O Capelão procedeu à benção 
do terreno do Clube, em meio a grande alegria. 

Posteriormente, além dos cargos de Presiclente, Vice-Presidente, Secre
tária e Tesoureira, resolveu-se criar os cargos de 2a. Secretária, Bibliotecária, 
Diretora do Setor Social-Recreativo e Zeladoras. A primeira dessas zeladoras 
cabta recolher e guardar as ferramentas e instrumentos de trabalho. A segunda 
era responsável peta ordem no terreno cultivado. 

Em eleição disputadíssima foi escolhido o nome do Clube: Santa Fe.1ici
daele. As sócias resolveram, ainda, fazer uma bandeira, um hino e um emblema 
para o Clube. 

A Diretoria se reunia uma vez por semana. Nessa ocasião discutiam pla
nos, propag-avam atividades, que eram apresentadas, para aprovação, à reunião 
ordinária do Clube. 

Entre as várias atividades realizadas, houve dois meses de "Leitura Co
mentada" sôbre Clllhes, sementeiras, alimentação, horta, adubação, etc., tiradas 
de material. da. "Biblioteca" do Cluhe, formada por publicações do Serviço de 

(I) Trabalho clt< Conclusão de Curso apresentado' d. Escola de Serviço Social da Pontitlícia 
Universidade Cat6lica do Rio de Janeiro, pela Innã Maria de Santa Justina Avelar Pena 
- Religiosa do Bom Pastor. 
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Informação Agrícola do Ministério da Agricultura. De abril a maio houve "Se
manas de Legumes": para cada reunião uma sócia se encarregava de trazer um 
quadro ilustrado e comentado sôbre um legume. Houve aulas com demonstra
ções práticas de horticultura e apicultura, por técnicos da Escola Agrotécnica 
vizinha. aos membros da Diretoria. 

Quanto às atividades de produção, a maior parte das clubistas, apesar de 
originárias do meio rural, desconhecia as noções mais elementares de cultivo. 
A medida que se entusiasmavam pelo Clube. mais S~ interessavam pela produ
ção agrícola. Em pouco tempo colhiam grande varif'dade de lE'gumes e verduras, 
que eram usadas na sua própria ::l1imenta('~ o. rvr Hitas vê.zes à hora do rf'creio 
puderam colher e saborear frutas diversas. Isto, além de lhes servir de estímulo, 
era, também. motivo de recreação. Aliás. tôdas as atividades do Clube eram rea
lizadas nas horas de lazer. O Clube não dispunha d~ recursos financeiros, mas 
isso não as inlDediu de realizar o Que tivP'-am em vist:t. 

As relações das c1ubistas com a Obra semore foram ótimas. Elas nunca 
l',e eSClUectam de convidar as ~1:adres e outras reen11.C"andas para as suas ativ1da .. 
des extraordinárias. A Obra lhes for~H'Cet' m~teria1. e a~ en.rarregou de certos 
~erviço::; fhros. como o de regar as nhnt:1c; existentes no Instituto. 

O "CI11.h p Ap"rknla Santa Felk;danp" foi r p!!:str;:lt1o com o n11n1"'ro 2.260 
no Serviço de Informação Agrícola, cêrca de 6 meses ap6s a sua fundação. 

A prim.eira crise de desinterês~e ocorreu nas proximida&"s da ch.ta da 
saíd:t r1~ Irmã A~sistente Social da Ohr~.. Entrpt~l1to, 11.tn ttahalho individual, 
realizado, principalmente, junto aos membn"\<; rh Diretoria. ajudo' ,-ac; a g110erar 
a crise. AOf't1:ls umas poucas 111eni'nas se cleY'tdiram ri deixar o Clube. então. 

T;:tJ lnfll1.ência exerceu o Serviço Sor:1al de Gruno 111. formação da per
sonalidade das iovens reeducandas (rue C"hee-aram :l(). ponto rlp 011.prFT o que fa-· 
zi~m vig;tnoo n::;o snn1"'tlte o seu interêssf' np<;:~nal. ma~. pr111doalmente. o do 
Clube, como um "todo" dentro do -aual se identificaram. Consideravam como um 
dever dar bons exemo1os. uma e[-:n~cie de C01l1f"\r0tl1iso;:o de honra de cada uma 
perante o e-rnDO e í1 inRtituicão. TAr1as as ?tivir1~.r1pc; er::lm lrnnort::tnÍ'''s. ()foo.-p~ 

dam-Ihes a oportunidade de criar a1iruma coisa, de dar expansão às suas habiil-
c1ades, (le aumentar os seus conhecimentos. . 

Como resultados dessa experiência verificn11.-~e Ol'.e hn11.v~ interad'ío rlos 
membros. bom relacionamento do g-rupo com a AssiMente Social e a aau1sição 
ele espírito democrático. Os memhros comnreenrleram hem 0tte. num p-rl1no. aS 
idéias devem ser discutidas. e, quando aceibs nela maioria. podem ser r"'pl1zad~s. 
Tiveram consciência (I~ (lue o; prohlemas rlr, P-'-11.00 (lf>vP f1l ser r"'<;:01virlo.c; 'O"'Jo 
próorio grupo. e experimentaram granc~e satisfacão ouando compreenderam que, 
unidas, seriam capazes de se . responsabilizar pelo hem do Clube. 

3. o Cu,rso de J oY1lalismo para ReUqiosos 
Conforme aviso anterior. re;tlizar-se-á em ii:t1ho prO~1mo o 3.0 curc:o in .. 

tensivo de iornalismo para Relhdnso~. sendo de<;:t~ vez na Caoital de São Paulo. 
Prevenimo; aue o Deo::lrtamento de Imnrpnsa n?ío se PT1c..arrep"a np C"ons~gttir hos
pedae-em oora os c11.rsisbls. Como () número dos C"urc;i.c;tas será tiw1t..,rfl"'). conv~rn 
fazer desrlp já as inscr1r fies no Df"oarh t'l1eilto de Imprensa da CRB Av. Rio 
Branco, 131 - 9.° - Rio de Janeiro D.F. 



CONSULTóRIO JURíDICO CANÔNICO DA CRB 

O RELIGIOSO (A RELIGIOSA) PODE SER ACIONISTA? 

Uma religiosa teve contO herança paterna ações de uma empr(";sa 1tz,dus
trial. Em, arranjo de fa·wíNa ficara-In seus bens adminútrados por UlI:· c·unhado 
que; aliás) asstl11tiu a direção da herança dos outros men?bros da· fml'l'ília (que se 
reSUfi1,e- en:. sogra, clmhada e espôsa). Agora o cunhado quer umG- proC1tração da 
religiosa} adon.ista da e1jllprêsa em virtude da herança, a fim de ser auton'zada 
a -diretoria para fázer uin aumentOo de capital da emprêsa. Devo escla-recer que 
a religiosa já' emif-ill os votos perpétuos. 
Pergunta-se: 

1) Pode Ul1ut religiosa ser acionista C'In. emprêsas camerdais, sujeitas a 
perdas e lucros? 

2) A Iteral/ca da religiosa, entregue à adtninistra.ção do cun.hado, está 
em. situação legal, segundo o. direito ca1tônico? 

3) Pode a religiosa. dar a procuração solicitada? 
4) Qual a orientação que a Congregação deve dar à ,'eligiosa no tocante 

à herança? 

I. NOÇÕES PRELIMINARES 

Antes de responder às perguntas convém lembrar algumas noções. 
O caso proposto se relaciona com o can. 142 que proibe aos clérigos de 

exercer por si ou por outros negociações ou comércio para utilidade própria ou 
alheia. A razão disto é Que tal atividade implica em negócios seculares, incon-
venientes para os Que estão empenhados no serviço do Senhor. . 

a) Neqociação, de modo geral, significa os atos de compra e venda, Há 
diversas espécies de negociações: 

Negociação (puramente) lucrativa é comprar coisas (mercadorias, letras 
cambiais, quaisquer títulos de valôres) só com a intenção de as vender mais 
caro sem as transformar (melhorar), ou depois de transformadas por operários 
assalariados para isso; esta é chamada também negociação industrial propria
mente dita. O exercício de tais atividades é proibido aos clérigos, sob pena de 
excomu.nhãQ. Atos isolados dêste gênero não são proibidos, quando há motivo 
suficiente. 1 

Negociações industrial-doméstica é comprar coisas e transformá-Ias pelo 
trabalho próprio (por exemplo, dos memhros da comunidade, do instituto, do 
asilo etc.), afim de vendê-las mais caro; não é proibido. 

Negociação lind1tstrial.-domAst1ca é comprar coisas e transformá-las pelo 
dade própria (da família, comunidade) e venda das sobras, E' apenas boa ad
ministracão e portanto lícita e até obrigatória. 

N e{/ociação fJolítlca é compra e venda de coisas oara fins religiosos e ca
ritativos Sf'm PlTIotumento próprio. E' proibida aos clérigos. 

b) Obriqaçõcs e ações, Sâ'o titulas de valor, Chamam-se obripoções titu
las (papéis, apólices), pelos quais o possessor adquire o direito a juros fixos 



l"'r "ma oollla que ê1e ('''prestou .. uma ooeit<lade, at" 'I". a dita sonUl; U,e ~ja 
re.tituida ttO$ t~rmol do contrato (geralmente sorteio). 

Chamam· ... ",Ju ti tu los, pel ... quais O ",,_r, em vimlde de Um em. 
pre.u mo tm dinheiro, se torna 6Óc:io de "",> $odtdade COm o dirtilO de parti. 
ti""r n ... lucros variá~s, chamados "dividend ... ", conlo..",., O "la,or ou ,nenor 
êxilo da nnprisa. 

E' negoocia,lo pro,bid:! 110$ dérigol tcr obr~ ou ações que dão os 
relipN:Iiv ... II1<:I"03f Ter obrig~ não ~ OUlra coi", ~,1o col<><:ar dinhtiro no 
Iror do d,reilO, em titulos ",,,<.Io,,,,a. Ter ações podc:, ii. pri",.""" vi Ola, par=r 
n<:gocia~ão, porqu" o acioni.t:I .., lon'3 o6<:io de emprêsa lucrativa ; mas desde 
que êle não tome parte na ;.d,moistra,lo da .",pr~ Ou nlo n~ie as próprias 
. ç6<:s ([lOr exemplo, na bolu de ""lô, .. , em esJ>t<'ulBÇÓ!:s comer<:iai. etc.) . não 
exertt n<:gocia,io proibid,~ mas "»ttll' econômiQ\. Esta é a dout rin .. c:omuo, 
dos ooon;)lol , hnsea<m nas d..,larações do Santo Olício de 17 de nove",bro de 
1875 e IS de abril de l885 . Assim, n ""le Introd. 19-141 p.1 9J 15 ; Coronata, 
lri,tit . I 1939' p .233 "; Sipos·GiI ... , Enchiridioo, r.C. 1954' p.1l 2 ss; Rc. 
gatillo, In. til. I.C . I 19S6S ,'.21] $O ; Ta!:>e ... , Derecho dc lo. ReI. 19573 
p.J6oI. 15. e outro •. 

r) Cllri{Jos, ne,ta matéria, são, além dos que perl"""em à jerarqu;~ <de· 
,iá>tjca . todos que em ""nCido lato $.'\0 <hamado. clérigos por pa"icipar"", dos 
me"",,! di~ilo", privilq;;os e ob,iga~ões «<.119- \42) , i.lo " o, rellgi"..,. de 
a",bo$ '" SU{I$, bem como OS membros dos rn.citnto. -'CCula .... (Decr .S.C.Omc . 
de"l2 <I. março de 1950; AAS. I· V·1950; R~;n 1950.p .694) . 

2. RESI'OSTAS AS PERGUNTAS 

I) Se não li •• r ],,,,C. do conselho admini.lrat i,'O, (por.i mwna OU por 
0111'''111), a ~I igjosa po:xk SCO' acionis,", ,up05to que e~. nio tenho votos aolenes . 
Ceono ~ srobido, os ,n(m!:>ros de um. Cougrega.,.l.o religiosa con .. ,,",,,,, o dolni. 
nio ... dica! ( )li a prop";eda<k de ,u.a. coi .... \""110"'1, . 

2) Se a religio"", anles dos votos simples (tomporais 011 !",,",,,,,!tIOS), de· 
.i~"ou. segundo;. prcscriçlo do CIo". 569, ~ 1, um "litro administrador de """. 
bens herda<.lo" O cunhado....., ",ai. não ê Iq :Í1imo ~dm;"islra<.lor dos bens cu, 
questão. Para mudar a sua di.posi,ão, a religiosa deveria pedir au lori •• o;;;o da 
competente kntorid:!de, a SupenOTl\ Geral (c. 580, § 3) . 

Se a religiosa, 1"'1& bll2 "e bons, nada linha Mlenllinado, pode e deve 
eb ceder a administração do herança a Gil"'" quj~r, $em outra autoriU\C.1io do . 
qne a do ca n .0\<í9, § '2, e nada impediria que canónicamente e4 designe o 
cunhado. 

3) De"'" que o <UllhadO ... ja o legítimo admi ni strador do h''''''<;I, a 
religiosa pode dar .. procu",ção solidta<la que nesle ca", i nma formalidade 1e. 
",1 que apenas confinna O que já foi feito. 

4) Qu.~nIO à hera nç~ soLrevind:. à profissão, 0$ Superiores devem orien· 
lar a rel;g;ooa no ~'Iido do can o 569. § J : que ela deve ~er _ admini1traçlo 
<lo ·...." oons a qu"", quiser, uIvo prescnção dilorenl~ rl .. C<mstituiçõcI da 
Congregaçlo, e que ela deve dispor oegundo o """ próprio part<'er IlÔbre O u"",, 
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ENSAIOS 
ALCEU AMOROSO LIMA 

Há quarenta anos, precisamente, que A. A. L. exel'ce uma atividade intelectual 
da3 mais sérias que já se cumpriram no Bras:! e que lhe valeu, agora, .o "Prêmio 
Moinho Samista 1959". 

Comemorando .o acontecimento, a AGIR, que se orgulha d'e ser a edftôra de 
sua obra, inicia .o lançamento da sua série de ENSAIOS: 

TEATRO CLAUDELlANO - Vol. I 
"Partindo de Ulll Poeta, e poeta que amou e exprImIu a vida tôda, natural e 

sobrenal;ul al, quero l't.atirmal' a llLuha crença. cada vez mais profunda. de que a 
vió.a vale a pena ser vivida. - A. A. L. Cr$ 40,00 

O TRABALHO NO MUNDO MODERNO - Vol. II 
"Com êste llvro Visamo.? ir 80 fundo do problema Capital-Trabalho. E se não 

.o co;:_segUIniO"" pelo 11.e.Í.os, l-'l'OCUramos, nêle l'etletir bôbre qual deve ser .o verdadeiro 
canuuho a seguIr". - A. A. L. Cr$ 40,00 

O l;Sl'iRITO UNIVERSITARIO - Vol. 1Il 
"Pl'OCUral110S delinear o contôfno de uma autêntica HlosoLa unlverdltária, nUUla 

civl.izai;C>.o ua (;arater autt:nt.cdUlt<nte humano". _ A. A. L. Cr$ 40,00 

V.SAO lJO NuRO.<;;~TE - Vol. IV 
"l-'ro ... u.t:l UI.U' \illl pitlLUO redeXQ oa -_pro~UHda impreSSão que me deixou a vi

sita a uma pdrte do Norde~te: o espírito d.o Nordeste. ern nossa realidade de pé.trla 
g.ooal. tet"ã pal'el decisivO a repl'ese ... tar", _ A. A. L. Cl'$ 40,00 

DIMENSÕES II 
EDUARDO PORTELA 

OS ensaios que COllliPÕe o "olume DIl\IEN'&õES li confirmam e amplia as 
qualidades de crítico literário que, logo de início, deram a EDUARDO PORTELLA 
uma posição singular no panOI'<:!ma da nossa crítica contempol'âm.ea. 

f.::ste Uno, que é o desenvolvimento da obra inicIada com DIMENSõES I (cuja 
21\ edição a AGIR lançará siumItâneamente), obedece também a uma s'stematizaç.ão 
universihíl'ia - o que os transforma em obras de consulta para .OS estudautes das 
nossas FacuIdades de Letras - e significa um testemunho novo e veemente sôbre 
a hora atual da literatura bras:leil'a. Testemunho de quem, segundo Alceu Amoroso 
Lima, "é a primeira figura da nOSSa critica. literária nesta hora" ..• 

"Um critico literário com qualidaàe3 que raramente se combinam _ a lnte~ 

ligêno'a, a sensiblEdadc, o empenho de compreens!ío vasta, a preocupação peJa paln
vra justa. o gõsto pelo saber sério - se anuncia de modo claro e por vêzes vibrante 
- mas nunca retórico -,. ne:sas páginas". _ Gilberto "Freire. 

DIMENSÕES I - Cr$ 180,00 DIMENSõES II - Cr$ 180,00 

Pedidos à livraria de sua preferência ou à 

f2iv/'a/'ía AGIR 6dítôI'a 
Rua Bráulio Gomes, 125 Av. Afonso Pena, 919 

Caixa Postal, 6040 Caixa Postal, 733 
Tel. : 34-8300 Te!.: 2-3038 

Rua México, 98-B . 
Cxa. Postal, 3291 

TeIJ. : 42-8327 
São Paulo, SP Belc Horizonte, M.G. R. de Janeiro, D.F. 

Atendemos a pedidos pelo Reembolso Postal 
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" O usufruto dêstes bens. Evidentemente, a religiosa pode pedir conselho a pes
. soas de 'sua confiança, observadas as prescrições disciplinares da Congregação. 
,NOTA: Tudo que foi dito vale igualmente para religioso de votos simples 

(temporários ou perpétuos) . 
Frei Desidário Kah'erka",p, O. F. M. 

PROFISSAO PERPÉTUA E INTERRUPÇAO DE 
VOTOS TEMPORANEOS 

ClMlsulta: 
Patrícia} no terceiro a110 de votop tcmporâncos não renovo'//, os votos] de 

·inodo que ficou um ano sem votos. No qu.into ano fez os votos perpétuos seÚl 
nada com,unicar à Superiora de sua irregularidade. 

Estes votos são validosr 

Resposta.: 

Trata-se de uma religiosa que. no terceiro ano de profissão tt'mporânea, 
deixou de renovar os votos, ficando assim um ano, inteiro sem votos. No quinto 
hno' fez profissão perpétua. Trata-se de profissão anual e suponho que no quar
to ano os votos tenham sido emitidos regularmente. Suponho também que as 
Regras ou Const~tuições pro'fessadas por essa -religiosa não exigem mais de três 
anos de profissã9 temporânea para a validade da profissão perpétua. 

Feitas estas ressalvas, pode-se afirmar com tôda segurança que a profis
são perpétua dessa religiosa foi válida, exceto se a interrupção nos votos tem
porâneos por ela praticada implicar numa formal separação da religião, o que 
não é possível supor nu caso apresentado. E a razão é que a exigência feita 
pelo Código, de que a profissão perpétua seja precedida por 3 anos de profis
são temporânea, não implica em que tais anos sejam contínuos. E' claro que 
nos· referimos só à validade e não à liceidade da profissão. Uma análise dos 
cânones 474 § 1. 575 &1 e 577 § 1 mostra que uma interrupção dos votos, quer 
uurante a profis"'ão triel1ul, quer entre esta e a profissão perpétua, só invalida 
esta últin.a na hipótese de que tal interrupção importe em separação formal da 
religião. Ora, no caso proposto não existem elementos para que se fale de 
t!tllfl separação formal da religião. Por conseguinte, 'pode-se afirmar, sem re
ceio, que a profissão foi válida (cfr. Goyeneche, Quaest-ioncs cano-nt"cae de jure 

'religiosor",,,, Nápoles. 1954, v.1. p. 389). Pc. Astério Campos S.D.B. 

BIBLIOGRAFIA 

Na<; páginas de "Os f;a.cramentos na vi
da. Crlstâ", reencontramos o admirável au
tor de "A Doutrlr.a Espiritual de Irml!. 
Elizabeth da Trindade". M.M. PhiUpoll. 
D.P., que no sentido da llturg·a. trinitá
ria, descortlna a economia da. redençlio 

- através dos Sacramentos, descobrindo fon .. 
tes inesgotáveis de ação da Trindade Etel''' 

na em l1()<;sas almas. 
O Cristão. diante destas págInas, sente 

quão grandiosa e InfInitamente bela é n 
nossa vocação em Cr!sto, e qUilo miserI
cordioso foi o Senhor ao perpetuar Sua 
obra de rede!:ção por melo da Santa Ma
dre Igreja, na dlstrlbuiçAo dos: sacramen
tos. 
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Batismo, Conf1rmaç~o. Eucaristia: sacra· 
mento e sacrifício, penitência, MatrImônio, 
Ordem. Extrema unção; \UTI a um, os ca
pitulas vlio sendo desenvolvidos muna exal
taçrl.o à Graça sal1tlficar.te que une a cria
tura ao Criador, levando a primeira a 

identificar-se com o verbo. tal a atuaçâo 
extraordinál':a do Espírito de Deus por 
meio dos sacramentos. 

Torna-se diâcil destacar no p·lano literâ-

1':0 éste O~l aquêle cupítulo, pois foram to
dos abordados com clareza e rara ::abedo· 
ria das coisas de Deus. No plano sobrena
tural, os capitulos sôbre a Confirmação. 
Eucaristia e Ordem, sobrepujam 03 demais 
pela excelência das al'irmativas r.as efeitos 
da ação trinitária nas almas. 
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o l'vro em pauta, pela qualidade de seu 
conteúdo, torna·se um todo indivIso, onde 
do primeiro ao último capitulo houve a 
intenç!1o de lembrar*nos que o nosso Deus 
é trIno: Pai, Filho e Espirlto Santo, e co
mo Trindade é que deve ser conduzIdo em 
nossos corações, 

Ne.rta oportun 'dade nl\o queremos deixar 
de ressaltar neste volume, a excelente qua
lidade da traduçrio feita pela Ir. Maria da 

TrIndade, como também a l1a1'1.e que dIz 
respeito à EdItora, que ultimamente vinha 
descuidando da redação das suas edições 
e consegue na pl:esente obra, oferecer-no.s 
Ulll trabalho à altura do seu prestigio. 

N G I. 

Dom TilulDl(,l' Totb, Ci\S~\"II~NTO E FAMíLIA, 230 pgs., 1959 - Ed:tora Vozes. 

Numa linguagem Simples e quase didáti
ca, o grande apóstolo que foi D. Tihamer 
Toth expõe a doutrina da Igreja, sõbre o 
casamento cristão. 

E' uma ~'érie de conferêncIas e sermões, 
orgãnicamer_te d!spostas de modo a tratar 
o assunto de modo completo. 

Embora proferidas há tunas três dezenas 
de ano>, conserVam, no seu conjunto, a 
solidez doutrInária que torna o livro útil 
~ oportuno em todos o ~ tempos. 

A parte acidental de certos casos e cos
ttlme.c; dn época, em nada diminuem o seu 

valor, pOis o cerne do prOblema. foI en
carado com fundamentação teol6gica. 

A leitura de tal livro poderá ser de ~ti
mos efeitos para Os noivos e recém-casados 
e quantos estudam o problema a sério e 
lhe~ procuram uma SOluçA0. 

Principalmente devido à exposfç!1o didá
tica em que é apresentada a matérIa, sarã 
também de grande utilidade para os ,pro
fessores de religHl0 e pregadores. 

E' um livro para se fazer conhecer o 
mais possivel. mormente entre os moços e 
as moças casadolras. 

Geraldo Pires de Sousa, PROli'ESSORA NO !\lEU CAMINHO, 208 pgfL - Editora Vozes 

Numa linguagem Simples mas elegante, 
o pe. Geraldo PIres trata, com encanto, 
de um problema multo sério, qual o dn 
profe,'!sol'a, na interior. 

Embora dIga verdades duras e passe 
"cal'ra:-:pões" senUOo.s, êle o faz tão dcllco,
da e a:post61'camente qUe s~o aceitos com 
reconhecimento. 

Mu~.ta leitora. ao tOllHll' cophecImento 
do livro, Irá fazendo instltivamente seu 
exame de consciência. 

Pois se o padre tem ra7.11.o. Se é isso 
mesmo, que adiantaria pretender o contrá-

NIhil Obstat 

rio? 
Livro oportunfssImo. Livro que ajudará 

almas a ficarem boas, talvez a serem he· 
rolcas. 

POr outro lado, livro orIentador com a 
dout.rlna da Igreja a amparar as almas. 

Com fecho de ouro, a encíclica DTVINI 
ILLIUS MAGISTRI, COm que PIo XI assen
tou genialmente a posição da Santa Sé, 
na questão do ensIno. 

Parabéns pe. Geraldo. Parabéns, Edito
ra Vozes. 

Rlo de Janeiro, 18 de Janelt'o de 1900 
Pc. Fre1 Jacinto de PaInzzo~o OFMcap. 
Censor Ecles:ústlco 
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