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DOCUMENTOS PONTIFICIOS 

PRESSUPOSTOS PARA UMAEDUCAÇAo 
DEMOCRÁTICA E CRISTÃ 

Mensagem de S. S. João XXIll ao OIEC no 30.0 Aniversário da 
"Divini IIlins Magistri" (1) 

Comemora11do o trigésimo aniversário da Carta }'lagna da educação 
católica, a Encíclica" Divini iUi"s M agist";", publicada par Pio Xl aos 
31 de dezembro de 1929, celebrou-se em Utrecht (Holand(]) "'" solene 
convênio do "OFFICE INTERNATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT 
CATHOLIQUE", 00 qltal o Papa João XXIJI dirigiu uma mensagem· 
em francês, cuja trad1tção apresentamos aos leitores de nossa Revista. 

A mensagem papal nos parece de particular importância e atualidade 
para o Brasil, tratando vátYios assuntos que quadram perfeitamente com a 
campanha pela Lei de Diretrizes e Bases. Ela reafirma a prioridade dos 
direitos da famllia sôbre os do Estado no domínio da educação, exalta 
a utilidade de associações de pals e mestres, estimula o desenvolvimento 
dos serviços nacionais de educação católica (no nosso caso a AEC do 
BRASIL) para coordenar os esforços dos colégios católicos. representá
los junto às autoridades c'ivis, frisa a necessidade de os católicos estarem 
ativa11';''Jnte presentes nos movhnentos nacionais e internac-ionais, para ele
var o nível intelectual e moral dos povos, e proclama a conveniência de 
formar, através de escolas técnicas, uma eUte católica que garanta a 
presença da Igreja no l1útndo da técnica. 

A menSll.gel11" oferece amplo material para mesas redondas de Asso ... 
ciações de Pais e Mestres. 

A Nossos Veneráveis Irmãos e caros Filhos, reunidos em Utrecht para 
comemorar o trigésimo aniversário da Encíclica "Divini illius Magistri". 

Sentimo-nos presentes em espírito no meio de vós e vos felicitamos 
ardorosamente por haverdes querido solenizar o aniversário de um dos 
documentos mais notáveis do pontificado do Nosso grande predecessor, 
esta "carta da educação cristã da juventude" que foi a Encíclica "Divini 
illius Magistri" . 

. Na verdade, monumento admirável do Magistério da Igreja, e que 
bem merecia esta solene comemoração. Com que firmeza nos princípios, 

(1) "Oss. Rom.D
, supl. sem., 4~1-60. 
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com que lucidez na exposlçao o eminente pontífice nela assinala os res
pectivos papéis da família, da Igreja e do Estado na magna tarefa da 
educação. Que fina psicologia na análise daquele que é o sujeito desta 
educação, a criança, e que solidez de argumentação para mostrar quanto 
é justificada a exigência da Igreja, de um "ambiente" educativo em har
monia com a fé das crianças! 

Nós vo-lo declaramos sem hesitar, nada perdeu de sua verdade êste 
documento capital. Hoje como ontem, a Igreja afirma altamente que seus 
direitos e oS da família neste dominio são anteriores aos do Estado; hoje 
como' ontem afirma ela seu direito próprio de ter escolas em que seja 
inculcado, por mestres de convicções sólidas, uma concepção cristã da vida, 
em que todo o ensino seja dado na luz da fé. 

E' permitido pensar que as claras diretivas de Pio XI nesta Encíclica 
não tenham andado ausentes no crescente interêsse demonstrado pelos pais 
cristãos no decorrer destas últimas décadas, para os problemas do ensino 
e da educação. Foi dado ver multiplicarem-se notàvelmente,em tôrno das 
escolas, as "associações de pais", que se revelaram muitíssimo oportunas 
e úteis para assegurar a colaboração, sempre tão desejável, entre as famí
lias e os mestres a quem elas confiam seus filhos. Viu-se, ademais, desen
volverem-se e criarem-se, em múltiplos países, serviços nac.ionais do en
sino católico, encarregados de assegurar a coordenação dos 'esforços entre 
as escolas católicas e de representar estas junto das autoridades civis. A 
seu turno êstes serviços nacionais puseram-se de acôrdo para constituir 
organismos internacionais, com possibilidades de ação e representação, 
respondendo às dimensões do momento atual. Foi assim nomeadamente 
que nasceu o "Office International de l'Enseignement Catholique", credor 
já de tantos méritos e a cuja iniciativa está a origem da vossa reunião 
de hoje. Como não nos haveríamos de regozijar de tão bom e frutuoso 
trabalho a serviço da Igreja, num domínio tão precioso a seus olhos, o da 
educação das crianças! 

Desejamos ardentemente que êstes esforços prossigam e se intensifi
quem. Numa época em que as autoridades nacionais e internacionais, com 
razão preocupadas com a elevação intelectual e moral da humanidade, 
organizam em vasta escala a difusão da educação, da ciência e da cultura, 
a presença ativa dos filhos da Igreja é mais do que necessária para expor, 
representar, defender, quando necessário, o ponto de vista da Igreja. 

Por outro. lado, na organização do ensino saberão adaptar os princípios 
sempre atuais da Encíclica às novas situações. Com efeito, muitas coisas 
mudaram ou evoluíram desde trinta anos. Pensamos aqui nos progressos 
notáveis do ensino religioso, nas últimas aquisições úteis da pedagogia, 
nos esforços louvàvelmente tentados para completar a instrução propria
mente dita por uma educação em que a criança encontre, numa atmosfera 
cristã, o desabrochar de sua personalidade, em que pouco a pouco formll, 
seu coração e sua sensibilidade, fortalece sua vontade e aprende a viver 
como verdadeiro filho da Igreja. 
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Mas deixai-Nos sobretudo que vos apresentemos Nossas preocupações 
perante o desenvolvimento atual do mundo técnico e suas conseqüências 
para o ensino, A Fé cristã, por certo, nada tem a recear da ciência, nem 
da técnica que dela decorre; pelo contrário, ensina-nos ela que suas novas 
possibilidades constituem uma glorificação da bondade criadora do Deus 
que disse: "Enchei a terra,,, sujeitai-a" (Gen 1,28), Entretanto, ensina-nos 
ela igualmente que se trata de simples meios postos à disposição do ho
mem, que delas pode usar para o melhor como também, infelizmente, 
para o pior, Por isso é que Nos parece hoje indispensável que católicos 
convencidos estejam presentes, em número elevado, neste domínio em pleno 
desenvolvimento da atividade humana, a fim de orientá-la no sentido vi
sado pelo Criador; donde igualmente convir que sejam numerosas as 
crianças a poderem encontrar, em escolas técnicas católicas de a~to padrão, 
uma formação especíalizada e uma educação verdadeiramente cristã que 
lhes permitam de constituir amanhã elites profissionais e morais de que o 
mundo e a Igreja tanto necessitam. 

Estas confidências de Nossa solicitude pastoral Nós vo-las apresenta
mos para vos testemunhar Nossa estima por vossa ação conforme a Encí
clica "Divini illius Magistri", segundo os desenvolvimentos que ela implica 
na sociedade atual. Serão elas também para vós oportuno alento para 
trabalhar, como o tendes feito no passado, para corresponder às exigências 
da Igreja e aos anseios de seu Chefe em matéria de educação, Nesta cer
teza invocamos prazerosamente sôbre cada um de vós, Veneráveis Irmãos e 
caros Filhos, larga efusão de graças, em penhor das quais Nós vos conce
demos, de coração aberto, Nossa afetuosa Bênção Apostólica. 

Do Vaticano, 30 de dezembro de 1959. 
João XXIII, PP. 

UM PROGRAMA DE FIDEL IDADE, Z~LO E DEDICAÇÃO 
PARA OS SEMINARISTAS 

Discurso de. S. S, João XXIII aos alunos de vários Seminários 
(22-XI-59) 

o encontro desta manhã, com um número tão grande de Seminaristas, 
Nos proporciona uma intensa alegria, velada de comovida ternura. Cele
bramos para vós e em vosso meio o Sacrifício Eucarístico, do qual vossa 
alma ardente já pregusta os gozos austeros e secretos; e Nossa alegria 
foi completa, quando sôbre o Altar tornou-se presente o Divino Salvador, 
o .Cordeiro de Deus, Sacerdote e Vítima, para oferecer ainda uma vez ao 
Pai Celestial o suave perfume de Seu Sacrifício, e para se comunicar a 

(1) "Oss. Rom.", supl. sem., 30 de novo de 1959,. 
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cada ,um dos presentes na realidade de Sua carne eucarística. 
Ao ver agora vossos vultos pensativos e atentos, vossos olhos serenos; 

ao contemplar o espectáculo que vós ofereceis, abre-se Nosso coração às 
mais alegres esperanças. 1l:ste florecimento de juventude que exulta, que 
se alinha rodeando-Nos ao concluir-se o ano litúrgico, é a mais bela garan
tia da perpétua fecundidade da Igreja, e a mais amável promessa de um 
férvido prosseguimento, para o advento do Reino de Deus. 

Como as boas mães de nossas antigas fanúlias cristãs se alegram 
quando um de seus filhos responde generoso ao divino chamado, assim a 
Mãe Igreja é como que tomada por imensa ternura ao contemplar seus 
jovens filhos, "in sortem Domini vocati": isto é, atingidos pelo privilégio 
insigne da vocação ao estado eclesiástico ou religioso, e felizes em corres
ponder, como os jovens o sabem ser. 

A coroa de seminaristas que hoje contemplamos Nos traz aos olhos 
e ao pensamento a fileira de todos os jovens que, nas regiões de antiga 
tradição cristã ou nos países de missão, se prepara ao sacerdócio; e esta 
visão consoladora de almas juvenis, que tendem com ardor maravilhoso 
para o mais alto ideal que na terra possa haver, inspira-Nos uma palavra 
que vos possa servir de programa: palavra ditada pelo desejo de que todos 
procurem correspóndér cada vez melhor às exigências dos homens de hoje, 
e ao renovado propósito da Igreja de concentrar-se em si mesma para re
levar mais completamente ao mundo sua beleza interior e exterior. 

1l:ste programa que gostamos propor a vós, inspira-se nas três' graças 
que continuamente pedimos a Deus por intercessão da Virgem Imaculada, 
Mãe do BOm Conselho, dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo, de São Car
los Borromeu, e de todos os santos Padroeiros das dioceses e dos semi
nários; e são: a pureza do coração; a firmeza do caráter; o ardor da 
caridade. Estas graças são como que três flores que devem adornar 
a perfumada e promissora juventude dos chamados, e, torná-la perene por 
tôda a vida, mesmo quando os anos e as fadigas apostólicas terão enfra
quecido seu vigor físico. 

I - A pureza do coração 

Antes de tudo a pureza do coração; aquela que, através de uma aten
ção cuidadosa e constante, torna-se ordem e transparência de tôda a vida, 
de cada palavra, de cada ato. Esta virtude é o encanto, das famílias cristãs, 
nas quais floresce como em seu natural ambiente; e é a fascinação irrêsis~ 
tível das almas. Passando, como neve imaculada, sôbre a lama que infeliz
mente cobre tão grande parte dêste pobre mundo, que é "totus in maligno 
positus" (1 J o 5, 19), ela se impõe ao respeito também dos que ficam longe, 
também de quem com palavras pôde alguma vez tê-la escarnecida, mas 
que a exige intata e luminosa nos representantes de Deus. 

A pureza do coração é a atmpsfera serena de quem vive com seriedade 
tôda vocação, o terreno no qual devem germinar 'e desenvolver-se tôdas 
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as outras boas disposições. De certo, ela não é a primeira virtude, no sen
tido que, se faltasse o amor a Deus e ao próximo, se tornaria exercício 
frio de perfeição natural; mas ela é o respiro do amor a Deus e a condição 
insubstituível para o serviço desinteressado do próximo no ministério sa
cerdotal. E' ela que prepara as alegrias incomparáveis de longos colóquios 
aos pés do Tabernáculo; que alimenta os fervorosos pensamentos de apos
tolado e. de caridade; que inspira uma serenidade contínua, que não desa
nima nas adversidades, nem excede na alegria. Ela confere às ações dos 
seminaristas e dos sacerdqtes; a suas palavras, a seu trato, um inconfun
dível cunho de delicadeza serena, de ciosa reserva, e também de nobre 
discrição; e atrai as almas com a própria fascinação de Jesus. 

Vivei desta virtude com a frescura de vossos anos juvenis; e guardai-a 
na oração, na mortificação e no estudo. Porque é ainda a mesma que 
conserva e aumenta o gôsto do estudo eclesiástico, tido como preparação 
aos deveres do ministério, e atualização contínua da própria cultura: estudo 
teológico,pastoral, ascético, do qual- como dizíamos aos queridos sacer
dotes do patriarcado de Veneza, celebrando com êles o Sínodo - "não 
falta uma literatura moderna abundante e riquíssima em várias línguas, 
e de fácil procura. 1l:stes são os estudos que convêm aos sacerdotes do 
Senhor, bem mais que as soporíferas e venenosas leituras que corroem 
as jovens consciências, e sob o véu de tudo fazer conhecer para tudo julgar'; 
pará erudição da geração moderna, tornam-se uma escola e um exercício 
do "subtíliter for,nicare"; elas tiram às almas sacerdotais afascinação que 
arrasta OS inocentes para visões e propósitos maiS altos, e· que guarda nos 
apóstolos da verdade e do bem· a alegria interior, a pureza dos olhos e do 
sorriso" (Sínodo Diocesano di Venezia, Discorsi deI Cardinalé P~triarca, 
Cidade do Vaticáno, 1959, p. 49). .. 

J.I - A firmeza .do caráter 

Dêste· propósito de pureza,· ciente e luminosa,origina-se aquela firme
za de caráter, que vos apresentamos como o segundo dote de vossa voca
ção. A Igreja quer homens firmes e sólidos, bem formados na mente e ·1)0 

coração. Felizmente passou o tempo em que, não sendo conhecida a forte 
e ·roborante realidade da Igreja, apresentavam-se seus filhos· comosêres 
mancos e· fracos, quase sem espinha dorsal. O pertencer à Igreja exige, 
pelo contrário, têmpera adamantina de caráter e de vontade,luta contínua 
contra as paixões e egoísmos, vitória sôbre si mesmos com o auxílio de 
Deu~. Se isso é verdade para quem quiser viver como sincero católico, 
ainda mais é verdade para quem se dedicou a um altíssimo ideal, qua] é 
a vocação sacerdotal, à qual somente é chamada uma fileira escolhida de 
homens resolvidos e fortes, que saibam seguir a voz do Senhor sem dissi
mulações nem compromissos, renunciando também aos gozos lícitos para 
viver ainda neste. mundo terreno uma vida celestial. 
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Pois bem, assim vos quer a Igreja. Os futuros sacerdotes devem ser 
capazes de resistir 'aos atrativos e seduções do século: devem saber mo
derar suas sensibilidades, para serem donos de si mesmos, em tôdas as 
circunstâncias; e ter em grau eminente as virtudes naturais, porque inu
tilmente procuraremos o cristão e o Sacerdote dignos de sua vocação, se 
igualmente não forem dotados das virtudes naturais: eis portanto o dever 
da sinceridade, da imparcialidade, imitando o comportamento de Deus, 
perante o Qual não há consideração de pessoas (cir. Rom 2, 11); o cum
primento da palavra dada; o ser simples e reto, não seguindo as vias tor
tuosas da confusão e da imprecisão, nem justificando intenções menos boas 
com pretextos de caridade e de culto. A êste comportamento de verdadei
ros filhos de Deus se refere um trecho da linda Epístola da Missa de hoj e, 
que a todos exorta a que caminhem "de maneira digna de Deus, agradando
Lhe em tudo, frutificando em tôdas as boas obras, e crescendo na ciência 
de Deus; corroborados com tôda sorte de fôrça pelo glorioso poder d'~le. 
para tôda paciência e longanimidade com gáudio" (Col 1, 10-11). 

IH - O ardor da caridade' 

Por último, é-vos necessário o ardor da caridade, que dá o remate e 
a perfeição a todos os vossos atos. 

Esta .virtude sublime "é a plenitude da Lei" (Rom 13, 10): ela é por
tanto necessária para o cumprimento ordenado e fiel dos próprios deve
res cotidianos, dos menores aos maiores; ela sustenta a obediência sincera 
ao próprio Bispo, e faz ardentemente desejar o serviço da diocese, esque
cendo de tôdas as preocupações de natureza terrena, de humanos reconhe
cimentos, de louvores efêmeros. O seminarista que arde desta caridade 
não se espanta com as dificuldades que às vêzes se interpõem em sua 
vida de oração e de estudo; abandona-se confiante à vontade de Deus 
que o chamou e a quem não quer dar nenhum desgôsto; distingue-se na 
disciplina e na ordem; faz sem o perceber os sacrifícios inerentes à sua 
vida, e oferece sorrindo ao Senhor a mortificação de todo espírito mun
dano que às vêzes queria submergi-lo; e, sobretudo, animado por esta 
caridade, faz da oração e dos Sacramentos o centro luminoso de sua 
vida. 

O' sublime beleza da vocação sacerdotal! Não teríamos ousado deli
near-vos seus traços essenciais, que a apresentam com uma grandeza quase 
sôbre-humana, se não soubéssemos que está perto de Nós Aquêlle que, 
enquanto chama ao seu serviço, ,dá ainda a fôrça de corresponder ao cha
mado. Portanto a inspiração de tudo isso a temos no Coração de Jesus, 
fornalha ardente de caridade, receptáculo de justiça e de amor; temo-la 
no Coração Imaculado de Maria, Mãe puríssima, Virgem poderosa, Rainha 
das Virgens. 

Quantos sacerdotes, atingindo as riquezas do Coração Divino, encon
traram n~le a fonte de sua santificação! Basta lembrar o santo Cura de 
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Ars, de quem· propusemos aos Sacerdotes de todo o mundo o exemplo su
blime de fidelidade à própria vocação, na recente Encíclica "Sacerdotii 
N ostri Primordia". Cada diocese guarda em seus quadros a memória de 
Sacerdotes humildes e grandes, cujo nome, mesmo sem o reconhecimento 
oficial da Igreja, evoca santidade, dedicação, fervor, ainda depois do breve 
curso de sua vida terrena. 

A êste próposito queremos confiar-vos, queridos filhos, a lembrança 
que guardamos viva e sagrada no coração, como sempre Nos foi cara e 
bendita aos olhos, depois de mais de sessenta anos de sua morte, a ima
gem do primeiro sacerdote que encontramos na vida, que Nos batizou, 
que Nos deu a primeira Comunhão, junto ao qual se abriu e se desenvol
veu, qual flor delicada, Nossa adolescência: a tal grau de penetração es
piritual que Nos faz julgar que a sua fôsse a forma melhor e mais elegante 
de viver sôbre a terra: isto é, santificar a si mesmo e santificar os outros; 
orar para todos e fazer caridade; e de tal modo que não Nos permite pensar 
em outra coisa, para a Nossa felicidade pessoal aqui na terra, e para a 
Nossa felicidade eterna na luz do Senhor. 

Sim, caríssimos filhos, possais também vós encontrar sempre tais sa
cerdotes, que vos inspirem exemplo·e coragem para prosseguirdes na pro
cura da perfeição sacerdotal. Possais vós, por vossa vez, com vosso fervor 
e com a fascinação de vossos bons exemplos, preparar gerações novas que 
procurem a bênção ao vosso nome aqui na Igreja militante, e vos assegu
rem as delícias eternas da Igreja triunfante, com Jesus, Rei glorioso dos 
séculos e dos povos. 

Gostamos que acompanhe êstes votos Nossa paternal, propiciadora 
Bênção Apostólica, que de todo coração concedemos a cada um de vós e 
aos vossos zelosos e valentes Superiores e Professôres, e com particular 
consideração às vossas famílias que com sacrifício alegre vos sustêm no 
caminho "usque ad montem Dei". 

SOLICITUDE DA IGREJA PARA COM OS REFUGIADOS 
\ 
Mensagem do Santo Padre com relação ao Anó Mundial do Refugiado -

28 de Junho de 1959 - 28 de Junho de 1960 

Acompanhando os graves problemas dOJ atualidade que preocupam 
a Santa Igreja em geral e o Papa em partiwlar, publicamos a seguinte 
mensagem do Sumo Pontífice, por ocasião di Ano Mundial do Refugiado. 

Vimos com viva. satisfação que, sob os· auspícios da Organização das 
Nações Unidas, foi instituído a partir de Junho de 1959 até o mesmo mês 
de 1960, o Ano Mundial do Refugiado, e, com muito prazer, oferecemos apoio 
moral à nobre iniciativa. 
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A sort(\ dos que . vivem no exílio, long,! c:la Pátria, sempre Illereceu de 
.m9do·t ()c:lo especial a solicitude maternal d,algreja Cátólica que sempre 
tem presente. as palavras de Cristo, seu Divino Fundador: "Peregrino eu 
era e mehospedastes; . estava desnudo, e me vestistes; ,eu estava prisioneiro 
,e l1le visitastes"(Mt 25,35). , , 

Pois bem, agora, são.centenas de milhares - ninguémpo<j.e ignorá-Io
.de refugiados, vítimas sob diversos títulos dos transtornos dêsses últimos 
anos, que estão ainda retidos nos campos e alojados ,em barracas, humilha
.dos na sua dignidade humana, sujeitos, às vêzes, às piores tentações do 
desânimo ,e do desespêro. 

Quem, dotado de coração, pode permanecer indiferente a tal, espetá
culo? Quantos homens, mulheres e crianças, privados, sem culpa alguma 
dos direitos mais fundamentais da pessoa humana; famílias dispersadas 
c,ontra a própria vontade, maridos separados das espôsas, filhos afastados 
'de seus pais. Que anomalia dolorosa para esta sociedade modern" orgu
lhosa de suas conquistas técnicas e sociais. A todos incumbe o dever de 
tomar consciência de tal situação e trabalhar, na medida de suas fôrças, 
para fazê-la desaparecer. 

a que não fêz em favor dos Refugiados da primeira Guerra Mundial 
p Papa Bento XV, cujo coração generoso estava aberto para todos os 
infortúnios!, E o que realizou, por sua vez, nosso predecessor im~diato, 
Pio .XII, tão misericordioso diante dos sofrimentos humanos, tão sensível 
a qualquer atentado contra o direito natural. Quantas intervenções no 
plano internacional, quantas iniciativas por parte da Santa Sé; quanta e 
quão variada ajuda partiu da Cidade do Vaticano naquel.es anos trágicos: 
atividade benéfica de várias espécies de que nós próprios, fomos, em 
parte, testemunha e instrumento. 

Chamado a recolher esta preciosa herança de caridade e proteção ao 
pobre, um dos mais formosos florões da Igreja Católica, levantamos, por 
nossa vez, a voz em favor dos Refugiados e exortamos paternalmente a 
nossos filhos de todo o mundo a colaborar generosa e eficazmente para o 
êxito dêste "Ano Mundial do Refugiado" inspirado em idéias tão nobres e 
desinteressadas, dignas de todo aplauso, Que todos se esforcem, conSoante 
seus recursos, para assegurar melhor sorte a seus irmãos ora em desgraça, 
recordando' que, em muitos dos casos, sua adesão à Igreja Católica- e a 
Cristo teve parte em suas provações atuais, 

E se alguém houver - que Deus não o permita - tentado a cerrar o 
seu coração a êste 'apêlo, recorde-se da séria advertência de nosso ante
Cessor: "E vós que, viveis insensíveis às angústias dó refugiado, errante e 
,sem. êasa, não 'tenderieis' a mostrar-vos solidários com êle, já que a sua 
sorte miserável de hoje poderia ser a vossa de amanhã?" (Pio XII, mensa
,gem 'radiofônica"c:le 1950:. (At\S, 43 (1951), p. 36). 

Exortamos singularmente aos pastôres de almas para. que induzam. 
"os se1.!s fiéis a s\lg\lir esta Voz da Providência, que os convida a manifestar 
seus sentimentÇ>s de caridade cristã. 
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Uma vez que as iniciativas privadas não são suficientes por si mesmas 
para resolver problemas de tais dimensões, confiamos que as autoridades 
públicas, ao longo dêste ano, se interessarão em prosseguir e intensificar 
os esforços reahzados tão louvàvelmente nesse setor. Sabemos que se 
obtiveram resultados notáveis no campo internacional, em particular a 
elaboração e adoção, por parte de numerosos Estados, da convenção de 
1951, sôbre o Estatuto do Refugiado. Oxalá que êsses Estados - e outros 
que os sigam - possam abrir cada vez mais generosamente suas fronteiras 
e assegurar prontamente a reabilitação humana e social de tantos desafor
tunados. E oxalá que êsses sêres possam encontrar logo o que ardente
mente anelam: uma existência digna no seio de uma Pátria adotiva e hos
pitaleira em que desfrutem tranqüilamente de seus direitos individuais e 
familiares. 

Para todos indivíduos e coletividade que se esforçarem por conseguir 
um fim tão allnejado, contribuindo de alguma forma - como faremos 
nós de acôrdo com nossos meios - para maior êxito do Ano Mundial do 
Refugiado, invocamos, de coração, a proteção e os favores de Deus Todo 
Poderoso e Misericordioso. 

ANUAmo DOS RELIGIOSOS DO BRASIL - 1958 

- Em dois volumes, com 1.200 páginas. 
- E'xcelente apresentaçã.o tipográfica. Impresso no Serviço Gráfico do Ins-

tttuto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
-~ É uma recensão completa de tôda.s as obras - paróquias, .educação, 

assistência à saúde e assistência social - que os religiosos e as l'E-ligiosas 
desenvolvem em todo o Brasil. 

- Relação nominal dos Sacerdotes Religiosos e dos Irmãos de Congrega
ções não clericais com indicação de data de nascimento e profissão, 
nacionalidade e província a que pel1tence. 

- Relação das cidades do Brasil, com indicação da população, Estado e 
Diocese em que se encontram, a presença ou não de congregação religio
sa, em especificação detalhada da obra existente. 

- Conio encartes, no Segundo Volume, se encontram os Sumários Gerais, 
e o Mapa Eclesiástico do Brasil. 

O ANUARIO DE 1958 É UMA VERDADEIRA OBRA PRIMA 

- -E. a forma definitiva, que deverá ser reeditada, periàdicamcnte, apenas 
com atualização dos dados numéricos. 

- A venda na CRR-Rio: Cr$ 920,00. 
- As despesas de reembôlso, de remessa ou de encomenda aérea, são co-

bradas a parte. " 



fi... ORGANIZAÇÃO DAS CASAS DE FORMAÇÃO 

Pe. Frei Alberto de S. M. de Caxias OFMCap. 

I - Introdução: 

Como sociedade de instituição divina, a Igreja começou, continua e 
prosseguirá, no mundo, a desempenhar sua missão salvadora até à consu
mação dos séculos. Entretanto, a expansão da Igreja verificou-se em pro
porção direta com o zêlo e a competência dos que receberam o mandato: 
"Euntes, docete omues, baptizantes eos ... ". 

Desde os albores do cristianismo as Ordens Religiosas têm estado a 
serviço da Igreja, ora com a vida monástica, ora com a vida missionária, 
ora com a catequese e o magistério. E', pois, com razão que os religiosos 
são considerados pela Igreja como "sua milícia especializada". E' a êles 
que a Igreja confia tarefas importantes. Não admira, pois, que os Reli
giosos estejam à frente das missões entre os povos pagãos; que se entre
guem à pregação e à catequese entre os fiéis; que dirijam universidades, 
faculdades, colégios e escolas; que se dediquem à imprensa e radiofonia, 
que se consagrem a obras de assistência social, beneficente, caritativa, em 
hospitais, asilos, orfanatos, patronatos, sanatórios, leprosários; que, sobre
tudo, os Religiosos continuem a ajustar-se, mesmo nos tormentosos tempos 
atuais, ao legíthno espírito cristão em seus mosteiros, em seus conventos e 
em suas casas religiosas. 

Todos os rios, grandes e pequenos, teimam em dar ao mar. Nem todos, 
porém, levam a mesma quantidade, nem a mesma qualidade de água. 
Tôdas as Ordens e Congregações Religiosas, antigas e modernas, grandes 
e peque'nas, contribuem cada qual dentro da própria finalidade, para o 
engrandecimento e a expansão da Igreja. A eficiência dessa contribuição, 
embora dependa, em primeira linha, da graça divina, c.ontudo será ela 
maior ou menor, de acôrdo com o grau de preparação 6u formação de 
seus membros. Aos Apóstolos, só depois de os haver treinado durante 
três anos e, além disso, depois de ter-lhes garantido o socorro do Divino 
Espírito Santo, é que Jesus ordenou: "Euntes, docete ... ". 

Confiando às Ordens e Congregações Religiosas parte de seu divino 
mandato; a Igreja tem sempre insistido sôbre a boa formação dos candi
datos ao estado religioso e sacerdotal. Para que os Religiosos possam real
mente formar o "exército especializado da Igreja", importa que sejam 
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bem instruídos, bem treinados, bem equipados e especialmente bem diri
gidos. As normas para uma boa iniciação e esmerada formação dos can
didatos à vida religiisa, clerical· e apostólica, foram sàbiamente traçadas, 
a 30 de maio de 1956, pelo saudoso e imortal Papa Pio XII, na momentosa 
Constituição Apostólica "Sedes Sapientiae". . 

Na citada Constituição Apostólica diz o Papa Pio XII: "Ora, é a todos 
evidente que "sse clero religioso, para conseguir devida e seguramente 
sua dupla finalidade, necessita de normas muito sábias, segundo as quais 
se oriente e se efetue sua preparação e formação religiosa, clerical e apos
tólica (Const. Ap.] n. 6). 

"Por outro lado, não há quem não saiba que os germes da vocação 
divina e as qualidades para ela requeridas, onde existirem, necessitam de 
educação e de formação para desenvolver-se e amadurecer. Efetivamente, 
nada é pedeito já ao nascer mas só crescendo gradualmente adquire a 
perfeição. E para dirigir essa evolução, é necessário levar em conta tôdas 
ilS condições, tanto as daquele que é chamado por Deus quanto as de 
temjlo e de lugar, para que seja atingido eficazmente o fim propo~to. 
Cumpre, pois, que a educação ,e .~ormação dos jovers religiosos sejam ple
namente seguras, esclarecidas, sólidas, completas, sábia e corajosamente 
adaptadas às necessidades hodiernas, quer internas quer externas, culti
vadas assiduamente e atentamente seguidas, não só no que concerne à 
perfeição da vida religiosa, mas também da vida sacerdotal e apostólica" 
(Ibid., n. 18). 

"Tudo isso, com nos ens{na a experiência, só pode realizar-se me
diante homens escolhidos e de comprovada capacidade, que além de emi
~lente saber, prudência, discernimento dos espíritos, experiência multi~ 
forme das coisas e dos homens e demais qualidades humanas, sejam ainda 
repletos. " de tôdas as virtudes, diante dos jovens, porque éstes, como 
se sabe, em tudo o gue se refere à Sua formação, se deixam arrastar mais 
pela virtude e pelos exemplos do que por palavras" (Ibid., n. 19). 

"Uma vez assegurada esta santificação da alma, .será também neces
sário dar ao clero religioso esmerada formação, quer intelectual quer 
pastoral. .. " (Ibid., n. 25). Os motivos para essa formação são inspirados 
na tríplice dignidade com que brilham os Religiosos na Igreja de Deus, 
a saber, na dignidade religiosa, sacerdotal e apostólica. 

11 - O Govêrno das Casas Religiosas de Formação 

Após esta longa digressão, entramos agora a discorrer sôbre o govêr~ 
no das casas religiosas de formação. 

Antes 'do mais, por govêl'no entende-se, aqui, a direção responsável 
pela execução do regulamento ou disciplina de uma casa religiosa. 

Por formação deve .entender-se a preparação esmerada e integral dos 
. candidatos ao estado religioso e sacerdotal. Trata-se de uma preparação 
"integral", que abranja o homem na sua totaUdade, tanto sob o aspecto 
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natural; quanto sobrenatural, e isto sob o tríplice ponto de vista da vocação 
religiosa, clerical e apostólica (Cfr. Estat., Art. 1). 

Para essa formação concorrem três elementos: 
a) A instrução, que enrique a inteligêcia de sólidos conheci-

mentos; , 
b) A educação, que fornece todos os elementos necessários e opor

tunos para disciplinar e fortalecer a vontade, modelar e aperfeiçoar o 
caráter, ensinar a viver e agir corretamente; 

c) A direção, que a todos e a cada um aplica e inculca com prudên
cia os elementos comuns e os integra, de modo diverso, segundo os dons 
individuais da natureza e da graça, e de acôrdo com as circunstâncias 
particulares de cadã um (Ibid., art. 2) . 

. A) Formação religiosa é aquela pela qual os candidatos ao estado 
religioso são instruídos, educados, formados e dirigidos com o objetivo 
de adquirirem a perfeição cristã, observando, além dos preceitos comuns, 
também os conselhos evangélicos, principalmente os três gerais: de obe
diência, pobreza e castidade (ibid., art. 5, § 1). 

B) Formação clerical é a preparação eficiente e integral dos que 
aspiram. ao sacerdócio. Deve estar à altura da vocação. religioso-sa
cerdotal. 

Sua finalidade é unir, íntima. e constantemente, a profissão religiosa 
com a dignidade sacerdotal, de forma que o sacerdócio elevará e enrique
cerá a profissão religiosa; e a profissão religiosa alimentará e fortificará 
o sacerdócio. Esta formação será tanto maior, quanto mais cedo começar. 
Inicia-se, pois, nos pre-seminários e nos seminários menores, para conti
nuar aperfeiçoando-se nos seminários maiores (art. 10). 

C) Formação apostólica é a preparação esmerada do candidato ao 
estado religioso sacerdotal, em consonância com o futuro apostolado das 
almas. Estende-se a todos os currículos, desde o pre-seminário até ao Ano 
de Pa8toral. 

Casas de Formação ou Sedes d.e Formação são estabelecimentos de 
instrução, educação e direção, onde se preparam candidatos ao estado 
religioso e sacerdotal. As Ordens e Congregações Religiosas, além das 
casas ordinárias, erigidas segundo a~ normas do Direito (cân. 554), tra
tem de erigir outras casas especiais, que se destinem tanto à formação 
ordinãria, como ao prosseguimento dos estudos superiores ou à· aquisição 
dos graus acadêmicos (art. 21. § 2.°). 

Segundo os Estatutos Gerais da "Sedes Sapientiae", as Casas de For-
mação religiosa, clerical e apostólica são as seguintes: 

L° - Escolas Apostólicas ou Seminários Menores Religiosos; 
2.° - Casas de Noviciado ou equivalentes; 
3. ° .- Casas e Colégios ou Seminários Maiores, destinados ao curso 

geral dos estudos clericais; 
4. ° Casas ou Colégios para a formação pastoral ou ministerial 

(art. 21, § 1).· . .. 



142 REVISTA DA C. R. B. -MARÇO DE 1980 

A .estas quatro senes de Casas de Formação cumpre acrescentar os 
Pre-Seminários ou Pré-Escolas Apostólicas. 

III - Govêrno dos Pré-Seminários religiosos 
Embora os Estatutos Gerais da Constituição Apostólica "Sedes Sa

pientiae" não façam menção dos Pré-Seminários, contudo, hoje em dia, 
dada a crise de vida cristã no seio das famílias e da sociedade moderna, 
o Pré-Seminário não só entrou na posse pacífica de seus direitos de exis
tência, senão ainda representa uma condição indispensável ao recruta
mento e à seleção dos candidatos ao estado religioso e sacerdotal. O 
Pré-Seminário é viveiro de vocações. 

A finalidade do Pré-Seminário é propiciar a meninos de 8 a 11 anos, 
filhos de pais honrados, um clima moral e fisicamente sadio, em que, ao 
calor da piedade, a vocação, até então talvez latente, ou apenas em botão, 
possa ir gradualmente desabrochando até à completa floração ... 

Mas como se conseguirá povoar os Pré-Seminários com meninos que, 
de algum modo, apresentem sintomas de vocação? Antes de tudo com a 
oração fervorosa, dirigida ao Senhor da seara, para que mande obreiros 
à sua messe. E, depois, Com o exemplo refulgen,te de santidade, com o 
generoso e constante exercício do zêlo apostólico (art. 32, § 1). Além disso, 
recorra-se a todos os meios indicados pela "Pontifícia Obra Primária das 
Vocações Religiosas", sem excluir aquêles meios peculiares, comprovados 
em cada Instituto por uma prudente e santa experiência, como, por exem
plo, o confiar a detetminado sacerdote, animado de verdadeiro espírito 
religioso. e sacerdotal, o ofício de recrutar ou arregimentar discretamente 
as vocações. 

Não pode, porém, o Pré-Seminário ser equiparado, quanto à disciplina 
interna áà Seminário Menor. Nêle há de predominar o espírio de família. 
Os meninos precisam encontrar o seu segundo lar, para não sentirem o 
choque da separação dos pais. Daí, o regime interno do Pré-Seminário 
tem que ser extremamente paternal, ou melhor, maternal. 

Corpo Dirigente - O Pré-Seminário é governado por um Reitor, um 
Prefeito dos Estudos, um Diretor Espiritual, um Prefeito de disciplina, 
um Ecônomo, Profes~ôres e Confessores. . 

Ao Reitor compete a direção geral do Pré-Seminário. Cabe a êle 
matricular os candidatos, corrigir os mal comportados, manter com os 
pais dos cand;datos correspondência a respeito do comportamento dos 
mesmos, afastar os que não oferecem indícios certos de vocação, presidir 
as reuniões semanais ou mensais do corpo dirigente. O Reitor, em geral, 
é também Prefeito dos Estudos, sobretudo em Pré-Seminários be1Q. pe
quenos. 

Ao Diretor Espiritnal está reservada a direção ou orientação espiri
tual dos Pré-Seminários, tanto na senda da piedade como na vocação em 
geral. Pode ser, ao mesmo tempo, confessor ordinário no Pré-Seminário. 

Ao Prefeito de disciplina está afeta a importante tarefa de acompa-
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nhar todos os passos da petizada na vida quotidiana. W êle que os orienta 
na observância do regulamento da casa, e acompanha nos trabalhos, nos 
recreios, passeios e festas ... 

O Ecônomo cuida da economia da casa. Controla o ativo e o passivo 
do Pré-Seminário. Em gera), é êle que deve manter em dia as contas de 
cada pré-seminarista. Mensalmente apresentará ao Reitor o balancete. " 

Confessor ou Confessores serão em número suficiente, para poderem 
atender aos candidatos. Por via de regra. ao Confessor não é permitido 
ser, ao mesmo tempo, também Réitor. Mas. pode ser professor. Não 
convém, todavia, que exerça o cargo de Prefeito de disciplina, para que 
os Pre-seminaristas possam ir ao confessionário Sem constrangimento. 

Irmãs Réligiosas no Pré-Seminário religioso: - Hoje está mais do 
. Que comprovado pela experiência. que nos Pré-Seminários a presença das 

Irmãs é. simplesmente. indispensável. O pré-seminarista não pode pres
cindir da mãe. Para êle a Religiosa faz as vêzes de mãe. . S'ente-se. pois, 
niúilo bem, quando amparado pela mão maternal da boa Irmã Religiosa. 

. E' praxe que. nos Pré-Seminários. as Irmãs tomem conta da cozinha, 
da lavanderia. enfermaria. e das aulas do curso primário. A presenca 

. d.~s Irmãs no Pré-Seminário é sinônimo d" piedade. de ordem, de disci
··Blina. de boa educacão, de limpeza ... Do Pré-Seminário, como que dum 

';'iveiro. é Que oe transplantam as vocações selecionadas para o jardim 
. dó. Seminário Menor. 

'[f~;":" Govêrno dos Seminários Menores 

;;},;~~~:,()S Seminários Menores Religiosos ou Escolas Apostólicas constituem, 
i,ç,:~'bjemais do que nunca, um meio indispensável de instrução, de educação 
ifi.;ílige formação dos candidatos ao estado religioso e sacerdotal. E' nêles que 
r1Ytr,~1";':vãO gradualmente definindo e firmando as verdadeiras vocações e, 
i\1i;;i:\R; .. mesmo tempo, se vão eliminando as duvidosas, indecisas, não au
';§tên'1:icas 
ii]:VR~lffPar~ alcancarem seu objetivo, os Seminários Menores Religiosos de
;t;§.,~~It).:ser instal;dos em prédios situados num loc."l, o ~ais possível saudá
·:."iye~'e amplo, prudentemente separado da conVjVenCla mundana e, real
,;;.i8~rite, apropriado para a formação dos candidatos. Haja, portanto, área 
··Il.~.st~nte grande para comportar páteos, estádios, jardins, hortas, pas-

s~ios. .. Hão de ser, ainda, dotados de tudo o que fôr necessário e opor
~4p:opara a perfeita execução da própria finalidade. Sejam, pois, provi-

..• d!,s de bibliotecas,de gabinetes e de todos os subsídios e meios necessá
rios,. ~e acôrdo com a natureza e o grau de estudos, para a diligente inves
tIgaçao das doutrinas e o devido cultivo das artes, de conformidade com 
as condições e as legítimas exigências dos tempos atuais (art. 23). 
. . . Nos Seminários Menores deve-se despertar nos candidatos a estima 

. de . um~ vida mais elevada, sacerdotal e apostólica, e bem assim formá
.l~s sàl:damente nos fundamentos da vida moral, social, cristã, segundo 
a sua Idade e compreensão (art. 35). 

~i~;~;;,:, 
~'&i~J;'<-:, 
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Os seminaristas menores não são ainda noviços. Logo, não devem 
ser governados como noviços1 com a disclp'lina e os exercícios próprios 
do noviciado, dos quais obterão a seu tempo menor resultado, se a êles 
ficarem habituados prematuramente (art. 35, § 2). 

Os seminaristas não sejam completamente isolados do mundo; nem lhes 
seja proibido passar as férias, ao menos em parte, junto de suas famílias, 
a não ser que isso seja desaconselhado por circunstâncias especiais de 
lugar ou.de tempo e de pessoas, a critério dos Superiores (art. 35, § 3). 

Aos seminaristás seja permitida a prática de esportes, do mesmo 
modo como aos demais jovens. Ministre-se-lhes os preceitos de higiene 
e as regras básicas da verdadeira educação cristã e a cortesia na convi
vência e no trato social. Quanto à formação humanística, em nada cedam 
os seminaristas aos jovens que não se destinam à vida religiosa (art. 35). 

E' nestes princípios que se alicerça todo ogovêrno dos seminários 
menores religiosos . 

. O· "govêrno" será composto de um Reitor e Vice-Reitor, Prefeito dos 
Estudos, Diretor Espiritual, Prefeito de Disciplina, Mestres, etc. 

, Reitor 'é a autoridade' maior do Seminário .. Tem êle a direção geral 
do mesmo. :Ê:le é quem récebe ou despede os candidatos. Compete a êle 
pre~id;r tôdas as sessões da diretoria. Em suas mãos estão entregues os 
futuros levitas do Senhor, porquanto é nos seminários menores que se 
lançam as verdadeiras bases das vocações. Deve, pois, o Reitor ser dotado 
de "sólidas virtudes de perfeição e observância religiosa, de capacidade, 
de doutrina e cultura exímia" (art. 24). O cargo de Reitor não tem dura
ção determinada. Salvo o caso de doença ou de incompetência ou outros 
motivos graves, e só por verdadeira necessidade é que o Reitor será trans
ferido ou mudado. 

O Vice-Reitor há de possuir as mesmas qualidades que o Reitor. Na 
ausência do Reitor é êle que assume a direção geral do Seminário. 

Prefeito dos Estudos: - Cada S'eminário Menor terá um Prefeito 
dos Estudos. Sob a dependência dos Superiores, êle zelará pela execução 
dos programas dos estudos, dirigindo a ordem e a disciplina dos mesmos, 
e orientando os mestres e alunos quanto aos estudos, aulas, exercitações e 
outras atividades, de acôrdo com os Estatutos. E' evidente que deve pos
suir sólida cultura e muita experiência a respeito da organização das 
aulas e dos 'métodos de ensino. Zêlo, prudência, bondade e equanimidade, 
eis as virtudes que devem distinguir o Prefeito dos Estudos. Nada impede 
a que êle possa exercer o ofício de mestre no Seminário. Entretanto, 
não pode acumular o cargo de Reitor ou de Diretor Espiritual. 

Diretor Espiritual ou Prefeito Espiritual ou ainda Mestre Espiritual: 
é seu ofício iniciar os seminaristas na senda da perfeição cristã, religiosa, 
clerical e apostólica. Cabe a êle dar conferências periódicas e, na mesma 
oporttinidqde, dar avisos, instruc:ões, exortações a todos os seminaristas. 

Por via de regra, o Diretor Espiritual não pode ser, ao mesmo tempo, 
Superior da casa. Deve o Diretor Espiritual estar livre de todos os tra-
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balhos e encargos alheios ao seu ofício ou de estôrvo à direção dos alunos. 
Nêle devem brilhar as mesmas qualidades e virtudes que no Mestre dos 
noviços. Segundo a legislação vigente, o cargo de Diretor Espiritual é 
tão necessário e ímportante que nunca poderá faltar. Não é confessor 
ordinário dos seminaristas; mas, evidentemente, pode confessar a quem 
dêle se aproximar para ser ouvido em confissão. Sua permanência no 
cargo não tem limites e obedece às mesmas normas que regem o Reitor. 

Prefeito de disciplina e ecônomo: - Cabe ao Superior ou ao R"eitor 
designar a quem deve exercer o cargo de prefeito de disciplina ou de 
ecônomo da casa. Nos casos imprevistos é o Reitor quem resolve. 

Os Mestres no Seminário, além de virtuosos e amorosos de sua voca
ção religiosa, sacerdotal e apostólica, devem ser competentes nas maté
rias que ·hão de lecionar. E' necessário que possuam dotes pedagógicos 
e didáticos; e que, antes de serem nomeados, tenham aprendido a arte 
de ensinar e a tenham exercido, de alguma maneira, sob a direção de 
mestres competentes. Timbrarão os mestres em dar a seus alunos, em 
geral e em particular, não só instrução, mas sobretudo a boa educação 
cristã e religiosa com vistas para o ministério sacerdotal. Não devem 
os Mestres ser sobrecarregados de aulas ou de .ocupações extranhas ao 
seu magistério. Mas, dê-se-lhes a oportunidade de freqüentarem cursos 
de especialização ou ainda de disporem de tempo livre para se aperfei
çoarem ou publicarem escritos úteis. 

De acôrdo com o número de seminaristas. haja número suficiente de 
confessores, aos quai.s possam os alunos, sempre que precisarem, recorrer 
sem constrangimento. E' supérfluo acrescentar que os confessores devem 
ser virtuosos e modelares por seu espírito religioso e sacerdotal. 

v- Govêrno do Seminário Maior Religioso 
Todos os que se destinam à tarefa da formação, nos Seminários Maio

res, a saber: superiores. diretores espirituais, prefeitos dos estudos, pro
fessôres, confessores, cooperadores .. ,"devem ser dotados de sólidas vir
tudes de perfeição e observância religiosa, comprovadas por longo exer
cício, de espírito sacerdotal e apostólico, de qualidades e capacidade cul
tivada e exercida, de cultura e doutrina exímia, naquele elevado grau 
em que são necessárias para a formação dos alunos e para o govêrno das 
sedes de formação, conforme a índole da própria Religião ou Instituto, 
a importância e gravidade do cargo e, por fim, conforme o grau e o cará
ter dos Colégios" (art. 24, § 1). 

Por Seminário Maior entende-se, em geral, a Casa de formação em 
que os candidatos ao estado religioso e sacerdotal fazem o currículo filo

sófico e teológico e bem assim, em certos Institutos, o liceu. Dada a grande 
importância que representam, os Superiores não coloquem nêles senão 
religiosos que sejam modelos de diligência na observância regular. 

O govêrno do Seminário Maior Religioso será exercido por um Su
perior, um Diretor ou Mestre Espiritual, um Prefeito dos Estudos, Pro-



Us REVlS'lA DA C. R. B. - MARÇO DE 1960 

fessôres, ConfesEOres e Cooperadores. 
Superior da Casa: Ao Superior do Seminário Maior compete o dever 

de zelar pela observância regular. Nos atos da vi.da da comunidade é 
'êle que tem a presidência. Em geral, compete a êle a direção externa 
e a manutenção da Casa. Providenciará para que todos os religiosos su
balternós cumpram conscienciosamente seus encargos. Não lhe assiste 
o direito de, nos casos ordinários, ingerir-se nas atribuições do Diretor 

. Espiritual ou do Prefeito dos Estudos. Por lei, não é confessor dos estu-· 
dantes. Mas pode' ser professor.' 

Diretor Espiritual: - Cada Seminário Maior deve ter um Diretor 
Espiritual (art. 28, § 2. 0

). A nomeação para ó cargo de Diretor Espiritual 
é reservada ao Superior Geral (art. 27, § 1). 

6 d,ever princi.pal do Diretor Espiritual é formar as almas dqs alunos 
para a vida re1i~iosa, 'clerical e apostólica, por meio de oportunos av'sos. 
instrucões, exortacões e direções, segundo a norma do Direito CanÔnico 
(cân. 588, § 1). Cabe ainda a êle presidir imediatamente, de conformi
dÍlde com as prónrias Constituições e Estatutos. ao trabalho da referida 
formacão integral dos estudantes. sob a autoridade de seus Sl.Ioeriores. 
O ofício de Diretor Esoiritual é. em parie, semelhante a.o do Mestre d" 
Novicos: e. geralmente, convém que, dentro de certos limites prudent.e
mente determinados, salva sempre a disciplina .!teral da Casá e 'a ordem 
dos estudos. abranja, outrossim, o govêrnoimediato dos alunos, cnm o 
noder nara i.C;Sf) necessário. a ser exprc100 sob a autoridade dos Supe
riore. comneterÍtes, mesmo locais (3rt 28. ~~ 2 e 3). 

Cumnre acentnar Que uma das tarpfas mais dp.licfldas e maiq imnor
tent.es ao Diretor lCsoiritual é onortunizar aos estudantes, não só periô
dir.amente, m~s ainda com certa freqüência, a direç80 espirjtuRl lndl
"'dual. 

Deve o Diretor Espi.ritual aoresentar os dotes e predicados exigido .• 
pelo Direito para o Mestre de Noviços. Estará livre de ocupações e in
cumbênciaS que o possam impedir, ou perturbar no cuidado e no govêrno 
dos estudantes. Daí, o cargo de Diretor Espiritual é incompatível com o 
de Superior da Cesa e com o de Prefeito dos Estudos. 

Quanto, porém, à disciplina e ao regime externo de sua atribuição, 
poderá o Diretor Espiritual ser auxiliado por um ou mais religiosos, a 
êle imediatamente sujeitos, nas coisas referentes ao cargo. 

Prefeito 'ilos Estudos: Também o cargo de Prefeito dos Estudos é ne
cessário em todo Seminário Maior Religioso. 

Sob a dependência de seus Superiores, tem o Prefeito dos Estudos 
na" mãos o regime imediato dos estudos. E' êle, pois, quem dirige a ordem 
e a discipliná dos mesmos e orienta Professôres e alunos, quanto aos .es
tudos, aulas, exercitações e outras atividades,. de acôrdo com os Estatutc.a 
(art. 29). No Prefeito dos Estudos hão de brilp.ar uma sólida doutrina 
e vasta erudição, bem como uma grande experiência, especialmente no 
que diz respeito aos Colégios e aos estudos. E' por seu zêlo, por sua dili-
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gência, bondade e prudência que deve ser apreciado. 
O cargo de Prefeito dos Estudos não é incompatível com o ofício de 

professor. Não pode, porém, estar unido ao de Diretor Espiritual, nem ao 
de Superior da Casa .. Entretanto, nas casas pequenas, destinadas exclu
sivamente ou quase aos estudos, nada obsta a que o Prefeito dos Estudos 
possa acumular também o cargo de Superior . 

. A nomeação do Prefeito dos Estudos obedece às mesmas normas· que 
dizem respeito à nomeação do Diretor Espiritual (art. 28, §§ 2 e 5). 

Professôres: '- Para Professôres nos Seminários Religiosos devem 
ser designados entre os bons religiosos os melhores, porquanto é dêles 
que depende o êxito da formação dos estudantes. 

Predicados dos Professôres: modelar e firme vocação religiosa, sacer
dotal e apostólica; sólida piedade e grande zêlo pela disciplina; boa cul
tura e reconhecida competência nas matérias a lecionar; conhecimentos 
de psicologia, pedagogia e didática, adquiridos em universidades ou facul
dades, ou ainda em cursos especializados .. 

Não devem os Professôres ser ocupados em ofícios que lhes possam, 
de qualquer modo, atrapalhar os estudos ou impedir as aulas. 

Haja número suficiente de professôres, para que ninguém fique so· 
brecarregado de aulas. Por sua vez, os Professôres devem estar ao cor
rente tanto dos estudos modernos como, também, das diversas doutrinas 
errôneas, já modernas, já antigas. Com real interêsse acompanhem a 
mentalidade, as tendências e as exigências dos homens de nossa época. 
Numa palavra, devem os Professôres ser guias e orientadores seguros e 
dedicados não só de todos os estudantes, de maneira geral e globalmente, 
mas ainda de cada um em particular (art. 30). 

Os Programas dos Estudos hão de determinar o que se relaciona com 
a esco~ha e formação de Professôres e Mestres, COql as atribuições do seu 
cargo, com o método a seguir, com os subsídios necessários ou úteis a 
ser-lhes proporcionados. 

Incumbe aos Superiores facilitar aos Professôres o aperfeiçoamento 
de sua cultura, autorizar a freqüência de cursos de especialização, pes
quisas, congressos científicos ou técnicos, favorecer reuniões dos Pro
fessôres do próprio Seminário ou mesmo de outros ... 

Para gáudio dos Professôres haja, nos Seminários Maiores, boa biblio. 
teca, provida de livros e periódicos e enriquecida, cada vez mais, de novas 
aquisições. 

Cooperadores na formação religiosa, clerical e apostólica dos estu
dantes são, em primeiro lugar, os Confessores. Em todos os Seminários 
Maiores deve haver regular número de Confessores, virtuosos e esclare
cidos, aos quais os estudantes possam dirigir-se para suas confissões . 

. Podem, além disso, ser considerados Cooperadores os Prefeitos de 
Disciplina. " Todos êles sejam, igualmente, ornados daquelas qualidades 
morais, intelectuais, religiosas e sacerdotais, que se requerem nos Pro
fessôres. 
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VI - Govêrno do Noviciado 
O Noviciado é o tempo durante o qual um candidato ao estado reli

giosoexperimenta, na Religião por êle escolhida, as suas fôrças, o seu 
caráter. as suas aptidões, para ver se a vida religiosa lhe convém, e du
rante o qual a Religião, por sua vez, examina, estuda e prova ao candi
dato, para ver se é idôneo à vida religiosa. 

Nas Religiões, o Noviciado canônico, para que possa ser válido, deve 
ser feito: . f" ," I 

a) depois de completado, no mínimo, o 15.0 ano de idade; 
b) durante uni ano inteiro e contínuo; 
c) na Casa do Noviciado. 
Todo o Noviciado deve ser dedicado à formação religiosa, de modo 

que, por motivo algum, seja permitido aos noviços ocuparem-se em tare-
ras ou encargos exteriores da Religião ou dedicarem-se expressamente 
aos estudos. Não estão, contudo, proibidas as repetições ou exercitações 
práticas, breves aulas, não oficializadas, mesmo quotidianas, as' quais não 
podem, no entanto. ser computadas no currículo escolar, conforme 'as 
normas da Sagrada Congregação (art. 36, § 1). 

Além do ano canônico pode introduzir-se, louvàvelmente, por direito 
particular e com a aprovação da Santa Sé, um período mais longo de no
viciado, sob a condição, porém, de que, uma vez introduzido, seja consi
derado segundo a norma do Direito (cân. 555, § 2), e observado cons
cientemente, não podendo ser abreviado pelos Superiores, salvo legítimo 
privilégio (art. 36, § 2). Neste segundo ano de Noviciado podem os no
viços, sem perderem de vista a formação espiritual, dedicar-se modera
damente aos estudos e exercitar-se nos ministérios do Instituto. Se o 
segundo ano se fizer na Casa do Noviciado, os noviços continuarão sob 
a dependência do Mestre de Noviços. Se, porém, forem enviados para 
fora da Casa do Noviciado, estarão so]:> a direção de um substituto do 
Mestre. Neste caso, o Substituto informará, com freqüência, ao Mestre 
a respeito de cada noviço. E os noviços poderão livremente manter cor
respondênci4\ episto~ar com o respectivo Mestre (art. 36, § 3). 

Durante o Noviciado sejam os noviços ajustados ao espírito religioso; 
habituem-se à oração e à meditação, para conseguirem a vida de união 
com Deus; apreendam a Sagrada Liturgia e dela se alimentem; robuste
çam seu amor e fidelidade à Igreja e ao Papa; cultivem e fomentem o 
desejo de reparação e de salvação das almas; exercitem-se com empenho 
na prática das virtudes, principalmente da humildade e das outras, pró
prias da perfeição evangélica; apreciem no seu justo valor a vocação reli
-J"lxe etrndpS1P a JlllplP aladUIo~ opal~!AoN op asa;) ap JO!Jadns 0V 
'JossaJuo;) ap a aJlSaw-qns UIn ap 'S05!AON sop aJlsaw UIn ap 'Jopadns 
UIn ap as-,,ºdUIO~ opap!AoN op as,,;:) ap OUJ\1Aoll O '''luap!Ja OUJ\1Aoll UIn 
ap as-as!~aJd 'opap!AoN op sOA)laÇqo so Ja5ua~la aJad 'aluaUI[aJnlaN 
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na da casa em que está instalado o noviciado. E' dêle que o Mestre .<:Ios 
Noviços e os noviços dependem nos atos oficiais da comunidade. Geral
mente, a parte econômica da casa depende dêle. Não pode ingerir-se 
nas atribuições exclusivas do Mestre dos Noviços. Nem pode ser con
fesEor ordinário dos noviços. Em resumo, tem êle, apenas, a direção 
externa. 

Compete ao Mestre dos Noviços e tão somente a êle o direito e o 
dever de cu;dar da form<tção dos noviços e do regime do Noviciado, de 
forma que a ninguém é permitido imiscuir-se no mesmo, com excessão 
dos Superiores, aos quais as Constituições o permitem, e dos Visitadores. 
Quanto, porém, à disciplina geral da casa, quer o Mestre, quer os noviços, 
estão sujeitos ao Superior (can. 561, § 1). 

Dever primordial do Mestre dos Noviços é ir iniciando, paulatina
mente, seus noviços na senda da perfeição religiosa, clerical e apostólica. 
Observará atentamente os sinais e os motivos particulares de genuina 
vocação dos candidatos. Examinará acuradamente as qualidades físicas, 
morais e intelectuais dos noviços. Indagará sôbre a saúde corporal e 
psíquica, recorrendo ao exame de consciencioso médico, cujo parecer será· 
anotado na ficha pessoal de cada noviço (art. 33). 

Ao Mestre dos Noviços não é lícito afastar do ingresso na Religião 
aquêles que são canônicamente idôneos, uma vez que o estado religioso 
é acessível a todos os fiéis o por todos deve ser tido em grande estima. 
Da mesma forma não lhe é permitido induzir a quem quer que seja, 
contra a sua vontade, a abraçar o estado religioso. 

Além das instruções destinadas a todos, em geral, tratará o Mestre 
dos Noviços de orientar e dirigir seus noviços em particular, por meio da 
direção espiritual. 

Quanto às aptidões e qualidades do Mestre de Noviços, observe-se 
o que está prescrito pelo Direito Canônico. 

Enfim, considere o Mestre a sua tremenda responsabilidade perante 
Deus, perante a Igreja, perante a Religião, perante o candidato e perante 
a própria consciência! ... 

O Sub-Mestre é auxiliar do Mestre dos Noviços, especialmente quando 
fôsse muito grande o número de noviços. Cabe ao Sub-Mestre, sobretudo, 
zelar pela disciplina externa do Noviciado. Poderá ser incumbido de mui

tas tarefas na vida do Noviciado, menos, porém, da direção espiritual 
propriamente dita e da formação essencial dos noviços, pois isto é exclu

siva atribuição do Mestre. Tanto o Mestre como o Sub-Mestre não podem 
ser confessores ordinários dos noviços. 

Confessores: Todo Noviciado deve ter um ou mais Confessores ordi
nários, para atenderem às confissões dos noviços. As circunstâncias de 
tempo e de lugar e bem assim o número de noviços é que regulam tam
bém o número de confessores a serem destacados. Claro está que para 
Confessores dos noviços devem ser designados sacerdotes que primem 
pela piedade e pelo espírito religioso. 
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VII - Govêrno de Curso de Pastoral 
Com a'promulgação da Constituição Apostólica' "Sedes Sapientiae" 

foi feita notável mpdificação no currículo teológico, mediante a introdu
ção de mais um ano, chamado Currículo Pastoral ou Ministerial, pelo 
qual todos os alunos que tiverem concluído o curso teológico hão de re
ceber a preparação próxima para os min,stérios comuns do sacerdócio 
(art. 11). 

('Não se trata de estender a formação teológica de quatro para cinco 
anos, mas de acrescentar-]he um ano, todo especial, de formação pràpria
mente pastoral, proporcionando aos néo-sacerdotes a indispensável visão 
pastoral do mundo auaI, sob todos os seus aspectos, e a passagem do ter
reno teórico da cura de almas para o terreno prático, através de exercícios 
práticos sôbre o apostolado e de estádios" (Pe. Tiago G. Cloin, em "Re
vista da CRB", n. o 45). 

Os Estatutos Gerais da Constituição Apostólica "Sedes Sapientiae" 
estabelecem o seguinte: 

"Com o fim de receberem uma conveniellte formação pastoral, logo 
após terminado o currículo teológico, passem os alunos, ao menos durante 
um ano, por um tirocínio especial, em que se dediquem, sob a direção de 
mestres experimentados, a aperfeiçoar e completar os estudos e a prática 
da teologia pastoral, de acôrdo com as determinações e instruções Apos
tólicas, ao mesmo tempo que cultivam, mais incessantemente, as virtudes 
sacerdotais e exercem, moderadamente, o apostolado, sacerdotal" (art. 48, 
§ 1). 

A execução desta determinação é tão rigorosa que "sem licença es
pecial da Sagrada Congregação, concedida por circunstâncias especiais a 
serem ponderadas rigorosamente, os Superiores Maiores só poderão dis
pensar dêsse tirocínio os alunos que devem dedicar-se a estudos eclesiás
ticos superiores, sob a condição de que seja completada de outro modo a 
sua formação pastoral, ficando disso responsáveis em consciência os Su-
periores" (art. 48, § 2).' ' 

O Ano de Pastoral é, pois, um aperfeiçoamento e um treinamento dos 
néo-sacerdotes no sagrado ministério das almas. 

"O Instituto de Pastoral não é uma escola de teorias sôbre a pastoral 
e:o,ministério sacerdotal. E' uma escola prática... Tem por objetivo 
conduzir seus alunos à concretização da Sagrada Teologia, que aprende
ram nos anos anteriores de formação. Não quer formar teólogos especia
listas neste ou naquele ramo das ciências divinas. Quer formar sacerdo
tes, cheios de zêlo e de amor às almas e devidamente preparados para 
salvá-las, utilizando todos os recursos e circunstâncias favoráveis do nosso 
tempo, bem como superando e vencendo todos os impecilhos que o mundo 
moderno põe nO caminho ... " (Pe. Irineu Leopoldino de Souza, em "Revis
ta' da CRB", n.o 45). 

Como o currículo teológico, assim também o Ano de Pastoral deve 
contar com o ,respectivo calendário, em que figurarão, pelo menos, cem 
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dias de aula, não se incluindo nesse número os dias de exercitações (art. 
42, § 3, 3). 

Quanto ao govêrno do Ano de Pastoral cumpre notar, antes do mais, 
que os alunos são equiparados aos sacerdotes que já concluíram todo o 
curso teológico, de sorte que, como sacerdotes, já podem exercer todo o 
ministério sacerdotal; e, como alunos, estarão dependendo do currículo 
pastoral. Portanto, como membros da comunidade religiosa, serão go
vernados por um Superior; e, como estudantes, serão orientados por um 
Diretor, um Prefeito dos Estudos, por Professôres e Auxiliares. 

E' dever do Superior dirigir os alunos do Ano de Pastoral em tudo o 
que se relaciona com a vida religiosa da comunidade a que pertencem. 

O Diretor cuidará da execução de todo o programa do Curso. Terá 
em suas mãos a direção geral. Caberá a êle, sobretudo, determinar a 
parte prática do ministério sagrado que os alunos deverão ex.ercer. Con
vocará reuniões periódicas dos membros da direção, para ventilarem as
suntos relacionados com o Ano de Pastoral, sobretudo de ordem prática. 

Ao Prefeito dos Estudos eOinpete o l"2gime im.ediato dos estudos, de 
conformidade com as determinações do art. 29 dos Estatutos Gerais da 
Consto Ap. "Sedes Sapientiae". 

O Secretário elaborará as atas das sessões ordinárias e extracrdiná~ 
rias. Além disso estará incumbido de tomar DR necessádos apontamentos 
a respeito do andamento do Curso. Compete a êle fazer os relatórios, sem
pre que fôr necessário. 

São AuxiHares do Curso de Pastoral todos os Professôres, destacados 
a orientarem os alunos na consecução do seu objetivo. Entre os Auxilia
res mais importantes devem figurar os Professôres de catequese prática, 
de oratória sacra, de ministério sacerdotal. .. 

Instituto de Pastoral - Se num Mosteiro autônomo ou em algum 
Instituto ou Província, quer por falta de alunos, quer por falta de local 
ou ainda de professôres, não fôr possível organizar o Curso de Pastoral, 
dever-se-á procurar uma solução para o caso, por exemplo, mandando 
os alunos a outra casa de formação ou a um Instituto de Pastoral ou ainda 
ao Sem'nário Episcopal. 

No Brasil poderá servir de padrão o Instituto de Pastoral de São 
Paulo, organizado e dirigido pela CRB, fundado 8n m3.rço de 1950. 

Conclusão: 

De tudo o que acima foi relatado, infere-se que todo o govêrno da 
formação dos candidatos. ao estado religioso e sacerdotal, a partir dos 
pré-seminários até a conclusão do currículo pastoral, obedece a um único 
rítmo ascensional e constante, sintetizado na tríplice formação: religiosa, 
cierical, apostólica. 



AS COMUNIDADES DE IRMÃOS E IRMÃS 
FACE A CAPELANIA 

Irmão João de Deus F. M. S. 

Introdução 

A assistência espiritual às Comunidades de religiosos laicais e de 
religiosas constitui sério problema a ser resolvido. . 

O Direito Canônico é muito parco a respeito. Talvez se explique isso 
por o Direito Canônico distinguir, na prática, entre "capelão" e "confessor", 
habituados os seus autores em países de clero abundante e onde tais cargos 
podiam ser realmente preenchidos, com pessoas diferentes. 

A natureza e a finalidade da vocação religiosa laical é altamente 
apreciada pela Igreja. Mal se compreenderá que um estado de vida canô
nica tão dignificado e do qual tanto se espera, para a santificação das 
almas, seja tão pouco atendido quanto às necessidades de sua eclosão, 
progresso e persever·ança. 

As escolas espirituais apregoam tôdas a porfia e, com tôda razão, a 
imperiosa necessidade de direção espiritual, a absoluta liberdade para a 
abertura de consciência, da garantia da escolha de confessor, mas quando 
se trata da aplicação de tão sábios princípios nas religiões laicais, caímos 
num quadro confrangedor, parecendo ficar elas um tanto de lado de tais 
preocupações, numa verdadeira contradição, entre a importância dessas 
instituições e o pouco atendimento que se lhes proporciona, embora se 
trate de um ponto vital para elas. 

Não é sem certa tristeza e mágoa, que lemos o artigo 28 dos Estatutos 
Gerais de "Sedes Sapientae", com os seus 11 parágrafos, e comparamos 
a munificência de medidas para garantir a formação espiritual dos Novi
ços clericais, com a quase ausência de preocupações quanto aos Noviços 
laicais, por mais de um modo, entretanto, talvez mais necessitados do 
que aquêles. 

E por que tal estado de coisas? 
Três razões principais se nos antolham para explicar, sem justificar 

·porém, tal situação: 
La Ausência de preocupações canônicas a respeito, redundando num 

aparente desconhecimento do problema. 
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2.a Desapreciação da vocação laical, por falta de um exato conceito 
teológico dessa vocação. 

3.a Raridade do clero. 
Para melhor nos inteirarmos do assunto, estudaremos a matéria em 

duas 'partes: -numa primeira, faremos uma exposição informal e, numa 
segunda, uma exposição prática. 

PRIMEIRA PARTE: EXPOSIÇÃO INFORMAL 

1) - A Capelania no Direito Canônico 

Conforme observamos há pouco, o Direito Canônico é parco no assunto. 
O concernente à capelania vem referido nos cânones 479,529 e 698, 

além de certas inferênclas enl alguns outros cânones, sendo que o último 
citado, dizendo respeito exclusivamente às associações eclesiásticas de lei
gos, deixa de nos interessar aqui. Ficamos, pois, com os cânones 479 e 529. 

Vejamos o que êles nos dIzem: 
a) Cân. 479, § 2: 

No que respeita aos capelães de religl:osasJ h011l.ens de 1'eligiões laicais, 
de confrarias ou de outra associação legítima, observem~se as prescrições 
dos respectivos cânones. 

Estes cânones particulares são os 529 e 698. 
Visto que o 698 não nos interessa, como acaba de ser dito, fica: 

b) Cân. 529, que assim reza: 
Tratando-se de religiões laicais não isentas, pertece ao Ordinário, desig

nar U'l'lt sacerdote para exercer as funções sagradas e apro~'á-lo para lhes 
pregar/ mas, tratando-se de isentos, o Superior regular designa os mesmos 
sacerdotes e o Ordinário supre sua negligêncta. 
Segundo se pode verificar, o Direito Canônico não define o que sejam 

um "capelão", apenas reglstrando a sua existência e dizendo como deve 
ser escolhido, em determinadas circunstâncias, silenciando sôbre o mais: 

E' para os religiosos laicais e para as religiosas, uma conclusão decep
cionante e entristecedora, aquela a que chegou o douto canonista Frei 
Francisco Xavier Bockey, OFM, após exaustivo estudo, sôbre as "Atribui
ções e deveres de um capelão em face da comunidade" (l}. 

Fica-se com a impressão que tais comunidades são deixadas em 
abandono. 

Parece-nos tal situação injusta e perigosa. 
No que diz respeito aos "confessores" eis os textos: 

a) Cân. 521, § 1.0: A cada c011tunidade religiosa dê-se wn confessor extra'or
dinário. q'tte 'l'á à casa religiosa ao menos qHat~o vêzes no ano, devendo 
tôdas as religiosas ir a confessionário ao menos receber a bênção . 

.S'eguem-se depois os §§ 2 e 3 dêste cânon e os cânones 522-527 em 
que se discriminam as circunstâncias, como êsse munu~ do confessor deve 

(1) Revista da C. R. B., 1960, pá,gs. 31,-45, 85-100. 
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ser exercido. 
b) un. 528: Também nas religiões Irricais de homens sejam nomeados, conforme 

os cân. 874, § 1, 875, § 2, o confessor ordinário e extraordinário; e, se, 
algum religioso pedir um confessor especial, o Superior conceda-lho sem de 
alg'ltm modo investigar a causa da petiçào nem dentonstrar que foz isso' de 
má votade. 
Os §§ 1. do cânon 874 e 2 do cânon 875 estipulam as condições em 

que devem ser nomeados os con1essores em questao, nao entrando propna
rnem:e no mén to do' caso. 

Como, em geral, os capelães acumulam o cargo de confessores, aquêles 
teriam êstes dOIs cânones, a orientá-los: 

Mas até que pomo ter:am que lhes obedecer, se nada há bem espe
cificado a respeito? 

2) Importância das Capelanias: 

Mas afinal em que cons:ste o "munus" do capeÍão? 
H.epitâmü-lo: o lJirdto Canônico abstem-se de no-lo dar. Gigante, o coor

denador e c011lentador das "InstItuições do Direito Canonico" (3 vols.), assim 
o define: Capelão é o sacerdote /wúitual/llcmte desi'i}tada ct exercer as funções 
sagradas nas religiões laicais, sobretudo para (l celebração da lvJ:issa e administrar 
" Comunhão (1,3.0 Edição, páy. 509). 

Mas será que almas consagradas a Deus e a quem a Igreja impõe 
seríssimas responsabilidades, podem contentar-se com isso? 

Alguma luz parece luzir, neste panorama desconcertante, para consôlo 
das vítimas. O problema começa a preocupar. Três circunstâncias no-lo 
comprovam: 

1) Congressos em França em que se reuniram os capelães de Comu
nidades religlOsas: 1953 e 1956, com o aparecimento em volume das teses 
nêles estudadas; 

2) Votos dêsses Congressos e a proclamação da Assembléia dos Car
deais e Bispos da França em que se dizia: 
a) a especialização de U1n ou maú sacerdotes em. cada diocese) tanto para o 

cuidado especial das c011tullidad es religiosas quanto para Çl fo'r11:ação do. clero 
paroquial nas suas fu.nções de confessor ordinário ou C!xtraordinário e na 
as congregações femininas. 

b) um lugar importante nas publicações pastorais desfinada'S ao clero para o 
esclarecer e ajudar no seu ministéioio junto das religiosas J' 

c) uma participação mais ativa do clero regular bm1t conhecedor da prática da 
vida religiosa e qu.e freqüentemente têtn laças de pareú.tesco espir-itual com 
as congregações femininas. 
3) O encontro de Capelães, no Rio, no mês de outubro de 1959, aten

dendo-se a um desejo dos Diretores do Ensino Religioso Diocesano, na 
reunião de Belo Horizonte, fev. de 1959. 
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3) Exigência-s Funcionais: 

Se um capelão tiver só que rezar Missa e dar a Comunhão, pouco mais 
teríamos que dizer. Não nos conformamos,entretanto, com tal situação, 
porquanto não nos consideramos enjeitados na Santa Igreja. 

Notaremos logo que um capelão zeloso e compenetrado do bem que pode 
fazer, formando almas que depois se destinarão a formar outras, pode ter 
amais santa e apostólica atuação. í!:le, em muitos casos, encontrar-se-á 
em casas de formação ou de govêrno (Casa Generalícia, Casa Mãe, Novicia
dos, Escolasticados) e tendo nas mãos um escol de almas de primeiríssima 
ordem; ou responderá por Comunidades cujos componentes precisarão de 
seu auxílio para se manterem à altura da missão_ 

Será, porventura, um apostolado estéril aquêle em que se poderá in
fluenciar no espírito e na atuação de todo um Instituto, uma Província, 
uma Comunidade? 

Os capelães de um Colégio, por exemplo, não poderão influenciar os 
destinos de uma Nação, ajudando os religiosos e as religiosas a formarem 
cidadãos e cidadãs realmente convencidos de suas obrigações cristãs e 
c cívicas? 

Onde estará ó realismo de nossa visão, se verdadeiramente nos anima 
o espírito de Cristo? 

4) - Desapreciação da Vocação LaicaI 

Esquecendo-se do teor final do cân. 487 que nos diz "dever o estado 
religioso ser tido por todos na devida consideração" em que não se encontra 
discriminação nenhuma, há quem tenha para si que o "religioso laical" 
não passa de um homem inacabado ou frustrado -e a religiosa de uma mu
lher merecedora de certa compaixão, porquanto o estado matrimonial seria 
preferível. 

Neste caso, por que então perder tempo, com tais religiosos e religiosas? 
Para os reH giosos, sobretudo se de certa cultura, fàcilmente se lhes 

apontaria o sacerdócio. 
Não desconhecemos o aspecto histórico na evolução estrutural de certas 

Ordens, mas seria a medida oportuna para a solução do problema que 
nos aflige? 

Uma atitude neste sentido, sem mais exame, indicaria uma mentali
dade completamente ausente de noções exatas da concepção teológica da 
vocação laical. E, neste caso, que amor poderá despertar para descobri-la, 
cultivá-la e animá-Ia? 

Por outro lado, nessa situação, como dedicar seu zêlo a uma causa 
que se te!!) em subestima, quando ao lado há tantas outras oportunidades 
a solicitá"lo? 

Se as religiosas por outra parte, são olhadas como simples mulheres 
que se entregam a certo teor piedoso de vida, como atendê-las em suas 
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múltiplas necessidades? O essencial fica subordinado ao acidental. 
Parece-nos urgente despertar, desenvolver, afirmar o sentido teológico 

da vocação laical, querida por Deus, defendida pela Igreja. para que seus 
seguidores não sejam vítimas de uma idéia errada e de um trato injusto. 

Na II Assembléia Anual dos Superiores Maiores de Ordens e Congre
gações Religiosas, celebrado em Madrid, outubro de 1957, o Revmo_ Pe. 
Anastasio Gutiérrez CMF afirmou: 

Os direitos e privilégios dos religiosos laicais são os mesmos que os dos 
clerigos. A Igreja não quer tratar os religiosos de maneira diferente dos 
clérigos. 

5) Raridade do Clero 
Uma das razões porque as capelanias não são atendidas, como o deve

riam ser, é a raridade do clero. E' uma realidade que se não pode ignorar. 
O lamentável é que há quem considere como mal empregados os capelães 
de colégios, de orfanatos, de comunidades de religiosas. 

Olvidam êles que, se tais capelães realmente exercerem seu ministério, 
serão outros tantos multiplicadores de apostolado, porquanto aquêles re
ligiosos e aquelas religiosas, eficientemene orientados e confortados, mul
tiplicarão seu zêlo, para expandir o reino de Cristo, como serão "ipso facto" 
os melhores despertadores de vocações sacerdotais. 

Um capelão de colégio impulsionará os religiosos a serem bons cate
quistas; um capelão de colégio poderá amoldar nos princípios cristãos cen
tenas de jovens, amanhã os mandatários da Nação; um capelão de colégio 
poderá atuar nos Antigos Alunos a quem reconfortará na peleja para se 
manterem no bom caminho; um capelão de colégio poderá estender sua 
ação entre as famílias dos próprios alunos, devido à sua influência irra
diadora. 

Um capelão de colégio, se realmente cumprir sua missão, mas que 
apostolado imenso pode ter ante seus olhos ... Entretanto ... 

6) Exemplo vivido 

Ouvem-se freqüentemente queixas contra os colégios católicos. ~les 
não formariam suficientemente os alunos. 

Pode haver razão. Mas as causas das faltas desta formação foram 
devidamente perquiridas? Provirão tão sàmente dos colégios? 

Já foi feito um estudo intitulado: Evolução da Mentalidade Espiritual 
do Brasil através da Educação (1772-1956), publicado pelo órgão da :Facul
dade Católica de Filosofia de Curitiba, "Humanitas" em três números 
sucess;vos (ns. 1, 2 e 3). 

Nesse estudo chegava-se à conclusão que a euforia religiosa de hoje 
na legislação brasileira, é uma conquista, em grande parte, dos colégios 
católicos. 
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Partindo da implantação' do regalismo, em Portugal, com a reforma 
dos Estatutos da Universidade de Coimbra por Pombal, em 1772, passando 
depois pelo Império, no Brasil, em que as figuras de Feijó, na primeira 
fase. e Nabuco de Araújo, na segunda, foram cada um a seu jeito os protó
tipos da aplicação dessa doutrina, chegamos à República agnóstica e po
sitivista. 

Mas. num verdadeiro cotraste paradoxal, enquanto a união, por mal 
aplicada, entre a Igreja e o 'Estado, nos trouxe o garroteamento de nossas 
vivências' cristãs, a República, dando-nos a liberdade, embora nos pusesse 
de lado, permitiu-nos expandir nossa ação. 

E o resulado foi patente: no Império, atrofia completa da vida reli
g;osa. A vida regular desaparecendo (o famoso aviso de Nabuco de Araú
jo, em 1855, fechando as portas aos noviços) e o clero regular, enfeudado 
no funcionalismo que lhe coartava tôda independência. 

Nas constituintes de 1936 e de 1946, graças aos numerosos Antigos 
Alunos, saídos dos colégios católicos masculinos e femininos, alteramos 
a mental'dade agnóstico-;>o,itivista da constituição de 1891, para uma men
talidade dedicidamente católica. 

Pois bem, se, apesar das deficiências notadas, chegamos a tão magní
fico resultado, ó que não seria, se tivéssemos uma assistência religiosa, 
mais eficiente, através das capelanias? 

SEGUNDA PARTE: EXPOSIÇÃO PRATICA 

1). Eficiência das Capelanias 

Embora o Direito Canônico seja parco quanto à formulação das funções 
das capelanias, não quer isto dizer que as capelanias não tenham sido efi
cientes e de ótimos frutos apostólicos, em muitos casos. 

Graças a Deus, são numerosos os capelães do clero diocesano como 
do regular, que se dedicam, na medida do possível e com tôda a alma, ao 
bom andamento das múltiplas capelanias existentes em todo o país. 

:tl:les não precisaram de regras estipuladas para lhes despertar o amor 
às almas, cujo destino eterno, em parte lhes foi confiado. S'e mais não fize
ram, é porque mais não puderam fazer. 

Entretanto, uma codificação mais precisa traria, pelo menos, a van
tagem de um trabalho mais regulado e seria um testemunho de conside
ração pública, para um ministério em si humilde e aparentemente apagado. 

Algumas ponderações em tôrno de certas condições, para um maior 
rendimento espiritual das capelanias, talvez nos ajudem a melhor com
preender o problema e, dêste modo, proporcionar possibilidades para uma 
adequada solução. E' o que estamos tentando. 
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2) Função estável 

A capelania deve ser antes de tudo "estável". Ela é algo de específico. 
A instab'lidade dos capelães acarreta sérias conseqüências no bom anda
mento das Comunidades e na paz das consciências. 

A f'Unção de capelão orieHta nossa at·ividade sacerdotal em direção 1nuito 
especial, diferente dos outros ministérios que todo sacerdote tem oportuni
dade de pree:/r!?cr t? pare! a q'I!.71, porleNto, llcJ1.1wn:f 111:il1istério al1terior~ como 
tmnbém' nossa formação de sacerdote secular, não nos preparou d,iretamente. 

Que se tenha sido antes vigário, pároco, professor, diretor de obras ... 
ao se vir a ser capelão de convento~ há mais que motivos para se trocar de 
modos ce faze:', E não se trata apenas de uma troca de hábitos em nossa 
atividade exterior, trata-se por uma parte da própr-ia concepção de nosso 
papel c de '}/OsSo 11tl-n-istór·io sacerdotal (Côn. 'Terrier, "'Directoire des Prêtres 

chargés eles Religieuses", p, 149), 
As ausências não devem tornar-se freqüentes' nem serem longas. 

O re·itor e capelão não pode1H ausentar-se por 1'1wis de uma semana sem 
que, além de causa justa aprovada pelo Ordinário diocesano, obtenham dêle 
liceJrça escrita e deJxeu~ no seu lugar um subsl'it-uto idôneo aprovado pelo 
mesmo Ordinário, devendo. também notificar a .Ai esa da' sua au·sência c} nãa 
-sendo dispensados por aqúêleJ tatJJbhn o lugar dêle (Gigante, "Instituições 
. de direito canônico", VaI. l. 634, 3.a Edição). 
Ora, se isto é dito das reitorias e capelanias de associações leigas 

(can. 698), com quanta maior razão se repetirá ao menos isso. para institui
ções canônicas em que os membros devem tender à perfeição! 

3) Categoria de Meios 

Um capelão.é alguém que está em função de uma determinada situa
ção. A modalidade de um apostolado encontracse, pois, subordinada a 
uma série de circunstâncias que devem ser levadas em conta, para que êste 
apostolado fique adequadamente exercido. , 

Ao isto dizermos, temos principalmente em vista um capelão de reli
g'osas. Achamos por isso que a direção dos capelães às Religiosas, deve 
basear-se na seguinte categoria: 

b) Os meios especiais de tôda a vida religiosa; 
a) Os meios gerais, comuns a todos os cristãos; 
c) Os meios particulares a cada família religiosa. 
Tendo em vista o quádruplo serviço que a Igreja pede às Religiosas, 

segundo se exprime Monsr. Garrone, arcebispo coadjutor de Toulouse: 
1.0) As "luzes" de que o mundo precisa hoje e cujo testemunho a 

Religiosa está chamada a levar, a título excepcional, individualmente ou 
comunitàriamente; 

2. 0
) As "graças" que atravessam a Igreja no serviço do mundo e de 
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que a Religiosa, mais gue ninguém, está chamada a captar e a difundir o 
benefício; 

3.0) Os "perigos" que corre a Igreja e com que a Religiosa deve con· 
tribuir, a títu>o especial, a conter; 

4.°) Os trabalhos assumidos presentemente pelos Pastôres das Igre
jas e aos quais as Religiosas, mais que ninguém, devem se mostrar sensí. 
veis e dedicadas (Directoire des Prêtres, p. 22). 

E essas almas com tais obrigações e responsabilidades, elas que são a 
"illustrior portio gregis Christi", não merecerão uma assistência mais es
pecial e por vêzes, mais compreensível por parte dos sacerdotes? 

Se não, como conciliarmos estas palavras do Papa atualmente reinante: 
"Vós constituis uma parte notável, a mais delicada e gentil que irradia ine
xoràvelmente a caridade e a ternura da Igreja" (João XXIII, ao VII Con
gresso de Superioras Gerais de Religiosas na Itália 22/6/1959). 

4) - Domínios em que é exercido o "munus" do Capelão 

Um apostolado para ser exercido eficientemente necessita ser um cam
po de ação definido, em seus deveres como em seus direitos. 

Em linhas 'gerais, talvez assim possamos apresentar os domínios em 
que possa ser exercido o munus de Capelão. 

1) No culto (missa, ofícios litúrgicos, administração dos sacramentos): 
a) O capelão tem o direito e o dever de fazer respeitar as leis li

túrgicas; 
b) O capelão tem o dever de promover o espírito litúrgico; 
c) O capelão deve ajudar a formação religiosa dos alunos, em certos 

aspectos e condições. 
Observação: O capelão, para serviços exteriores' na capela, necessita 

da licença da Superiora. 
2) Na Pregação: As religiosas necessitam, em grau maior ou menor, 

da palavra do sacerdote: 
a) Dada em conferências, tanto em forma exortativa como dou-

trinária; , I I ');1 : 

b) Em forma de curso regular de combinação com a Superiora; 
c) Sermão dos domingos. 

Nas seguintes condições: 

a) Que as conferências sejam sempre simples, cuidadosamente pre
paradas e adaptadas; 

b) Feitas segundo as suas necessidades. 
3) Relações com as Superioras: Devem se basear na estima recíproca 

e no respeito aos direitos de ambas as partes: 
a) Devem ser as melhores possíveis; 
b) Não negar os conselhos uma vez pedidos; 
c) Não se imiscuir nos problemas internos de govêrno; 
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d) Não interferir nas eleições de Superioras. 
4) Relações com as Religiosas: Tudo dentro do mútuo respeito: 
a) Máxima discrição no que se refere ao andamento da Comunidade; 
b) .Evitem-se os longos colóquios no parlatório como na sacristia; 
c) Se houver desuni%o na comunidade, então é que deve imperar 

mais ainda a prudência; e não se tomar partido; 
d) Dedicação completa para com a Comunidade. 
5) Relações com as pessoas não religiosas mas que vivem na mesma 

casa: A principal qualidade a ser exigida aqui é a discrição: 
a) Nos colégios são os professôres ou as professôras, além das almas; 
b) Nos hospitais, são os doentes ou as famílias dos doentes, e talvez 

mais Il.inda os médicos e as enfermeiras; 
c) Nas obras assistenciais, são os assistidos. 
Que nas conversas, nos juízos proferidos, nos conselhos a dar, haja o 

devido respeito e caridade para com a Congregação Religiosa e a própria 
pessoa em questão. 

Perante faltas e lacunas ainda que reais, tenha-se uma atitude digna 
e se não se puder ignorar essas faltas, salve-se quanto possível a repu
tação e a dignidade da Religião e da Religiosa, se fôr o caso. 

Nos colégios femininos, as relações entre capelães e moças exigem 
cautelas especiais. Nem familiaridade, nem rusticidade. A grande exigên
cia aqui é a "dignidade". 

5) Qualidades grandemente apreciadas nos Capelães 

Com base nas virtudes especificamente sacerdotais, outras há que são 
o apanágio de um bom capelão. Seriam mais importantes: 

I) Senso de responsabilidade: por o apostolado se exercer com a parte 
mais querida do rebanho de Cristo, e pelo sentimento de inquietude diante 
das dificuldades da missão a cumprir; 

2) Disponibilidade: é o capelão se adaptar à Ordem da comunidade; 
haverá da parte das Religiosas, compreensão dos desejos pessoais do ca
pelão; 

3) Pontualidade: é uma das qualidades mais apreciadas pelas reli-
giosas; 

4) 
5) 

Discrição: uma das exigências máximas para o cargo; 
Dignidade: sem lerdeza nos Ofícios e .sem afetação no trato; 

. 6) Piedade: na unção da leitura das orações, dos gestos nos atos litúr-
gicos e nas atitudes para com os dirigidos. Manifesta-se principalmente na 
celebração da Missa. . 

7) Caridade: Nota-se nas rélações com as diversas pessoas e sobre-· 
tudo na maneira como resolve as diferenças entre as pessoas da capelania 
como entre as pessoas externas; . 

8) Recolhimento: Causa péssima impressão um sacerdote por demais 
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envolvido nas coisas do. mmi.do: vaidade, festas, esportes exagerados, exi~ 
bicionismo; 

9) Paciência: sobretudo nas confissões e na exposição de casos peno-
80S; para suportar certos defeitos próprios de religiosas; 

10) Zêlo apostólico: é edificante um capelão que se presta às obras 
de sentido apostólico: associações, campanhas missionárias, vocacionais, 
etc., seja orientando, seja participando, seja estimulando. Mas primeiro 
que tudo que atenda às verdadeiras precisões das Religiosas. 

11) Prudência: é o fêcho de tôdas essas virtudes. E' a qualidade 
mestra de todo chefe. Referimo-nos, é claro, antes à prudência sobrenatu
ral mas sem desprezar a natural. Deve manifestar-se tanto no fôro in
terno como no externo. 

6) Desejos Mainfestados . 

Um capelão deve amar a casa em que trabalha. A própria reputação 
dêle está ligada ao bom conceito que haja em relação à obra, porquanto 
esta deve sofrer o reflexo e o influxo de sua atuação e trabalho. 

Eis uns PO!)tos a serem levados em conta: 

1. Defesa da vida religiosa, na comunidade e fora dela: 

a) Pio XII por muitas vêzes o fêz: 
O apostolado geral da Igreja na hora atual, não é ntlliJ1 con.cebível sem· a co .. 

operação das religiosas (Discurso, 15-9-52). 

E mais adiante, quando 110 mesmo discurso se dirigia àq'ucles. que, padres ou 
leigos, pregadores, oradores ou escritores, não têm uma palavra de aprovação ou 
de louvor para a virgindade, votada a Cristo,. que após longos anos, apesar das 

advertências ãa Igreja e contra o seu pensamento, concedem ao casamento uma 
preferência de princípio sôbre a virgindade; que vão até apresentá-lo como .0 

t-tnico meio capaz de assegurar à personaUdade hU1nana seu, desenvolvimento e 
perfeição natuml (Ibidem) ; 
b) Monsenhor Ferrand diz por sua vez: Estudar os preconceitos do clero para 

com as religiosas e analisar a '1nentalidade àêste clero para C01n elas e penso 
que durante êstes nossos dias de tra'balho~ esta mentalidade que, por certo 
não é a vossa mas a de muitos de nossos confrades, não deverá ser perdida 
de vista, se quiserdes que vossa trabalho não fique nHlma simples exposição 
sem um amanhã mas retifiq"e e constr"aalgo na Igreja de Deus (Le Rôle 
du Pretre dans l.,'Eveis des Vocations, p. 13). 

O clero lança fàcilmente Piadas ou repete "slogans" visando freqüente
mente ao govêrno das Superioras ou às diferênças esPirituais das Congrega-
ções (Idem, Ibidem, p. 17). . 

Recomendações para se chegar ao fim colimado: 
a) Criar um clima favorável para a eclosão da vocação religiosa; 
b) Não ridicularizar as religiosas ainda que faltosas; 
c) Incluir nos livros de catecismo algumas noções sôbre a vida 
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religiosa; 

2. Trabalho em prol das Vocações 

Além da ação própria e sacerdotal, no cultivo das vocações, valer-se-á 
o capelão sobretudo da direção espiritual e do confissionário. 

Não interroguei outros sacerdo,tes sôbre êste assunto. Dar-1)Os-ei um 
testemunho pessoal~ não o de um técnico) mas o do um simPles sacerdote que 
acredita muito no valor do confessionário para ajudar as aI'mas a ouvirem o 
aPêlo de Deus, disse o Pe. Lucien Landes, no Segundo Congresso Francês 
de Capelães. 

Deve haver um esfôrço também para que os Seminaristas estimem o 
valor da vida religiosa. Não será demais um tanto moda, nos seminários, 
julgar com bem pouca estima o que se chama ((les bonnes soeursJJ e de en
carar como a pior das catástrofes, mais tarde vir a ser confessor ou capelão 
delas? pergunta-se o Cônego Lieuteir (ilDirectoire", etc. pág. 91). 
Poderá consistir o trabalho em prol das vocações, entre outras coisas: 
a) Numa direção espiritual seguida; 
b) No exercício de certas virtudes, principalmente a de humildade e 

obediência; 
c) Numa vida litúrgica mais intensa e concentrada no sacrifício euca

rístico. 

3. Vida celestial mais pronunciada 

Nem sempre é sem fundamento a queixa, bastante repetida, que as 
Religiosas não têm suficientemente acentuado o sentimento do "sentire 
cum Ecclesia", pois fàcilmente poriam os interêsses de sua Congregação 
acima dos da Igrej a. 

Ora isto se poderá corrigir: 
a) Por uma vida litúrgica mais vivida em si e nos outros; 
b) Por maior vivência de catolicidade através do conhecimento da 

Sagrada Escritura, História da Igreja, documentos pontifícios e 
observância das instruções da Santa Sé, quando lhes dizem res
peito; 

Tal situação se remediará, principalmente: 
a) Por uma cultura baseada no renovamento dos estudos bíblicos, 

patrísticos, eclesiásticos; 
b) Por uma mais viva sensibilidade à miséria e às necessidades do 

mundo; 

c) Por uma sadia adaptação ao apostolado moderno, segundo as dire
tivas da Santa Sé; . 

d) Por uma participação mais direta na vida litúrgica da paróquia, 
no ajudar mútuo, entre as diversas comunidades, nas provações, 
na formação cristã das crianças e dos adultos. 
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Ora, em tudo isto o zêlo do capelão, baseado na prudência e na discri
ção, muito pode conseguir na direção da comunidade. 

4. Mais assistência à comunidade 

Quanto mais preciosa é a jóia, mais bem lavrada tem de ser. As Co
munidades religiosas são lugares em que se devem formar santos, mas 
êstes antes de o serem, não passavam por vêzes de verdadeiros demônios 
de maldade. 

Esta ascenção à santidade, é que oferece oportuníssimo campo de apos-
tolado para um capelão. 1!:le conseguirá ótimos resultados: 

a) Pela direção espiriual; 
b) Pelas conferências doutrinárias; 
c) Pela apresentação solucionada dos problemas de nossos di~s; 
d) Indicar bibliografia: livros, autores, artigos de revistas, etc. 
A vocação religiosa tem que ser defendida e valorizada em relação 

às pessoa~ e às coletividades e até perante as próprias religiosas a sós ou 
em público, conforme os casos. 

Há religiosas interessadas em sofismar quanto à vocação. Esclarecê
las firmemente. 

Quanto maior fôr a compreensão teológica da vocação, tanto melhor. 
Uma vez estabelecidos os fundamentos comuns e gerais próprios de 

tôda vocação, é justo que depois se levem em conta as características e 
particularidades de cada Congregação, uma vez que aprovadas pela 
Santa Sé. 

"Sedes Sapientiae" que, nos seus princípios gerais, atinge a todos os 
religiosos e relig;osas, no seu artigo 37 e final do § 2 reza, conforme vem 
implícito no cânon 565, § 1: estudem (os noviços) assiduamente o espíri
to, a finalidade e as leis do próprio Instituto e procurem sàbiamente im
buir-se dos mesmos. 

Respeitem-se as modalidades, legítimos usos e costumes das diversas 
Congregações, por curiosos que às vêzes nos pareçam. . 

A Igreja é o único ju.iz. Estas graças colePivas, famiUares, encarnadas 
mu·ha vez em, algum santo Fundador ou Fundadora, são outros tantos valo
res, esfríritos em q1te se não deve tocar senão com extremo respeito / eslor
cell'/.O-1/.OS antes por 1'eellco'l1t1'a1', desenvolver que sacrificar. l/á, por vêzes 
muita leviandade em nosso modo de proceder para com estas coisas; podemos 
certa111;ente notar cOJweniência e, em nome das necess-idades prqsentes da Igre~ 
ja, procurar expandir as riquezas fecu.ndas de que a vida religiosa assin~ C011: .. 

preendida ent sua raiz, é depositária, nada mais} contudo (Mans. Garrone, 
"Directoire, etc., pág. 21). 

Importa que o capelão respeite a esPiritualiddde própria da OrdC1n ou 
da Congregação à quai pertence'ln as religiosas de q-u,e está encarregado. 

O capelão deve partilhar da culto legítimo e necessário que a religiosa 
deve ter da sua Regra, sem que, entretanto, deva, 1'HOstrar-se tão -intenso neJ-H 



AS COMUNIDADES DE IRMÃOS E IRMÃS FACE A CAPELANIA 165 

tão exaltado quanto é por vêzes o entusiasmo das religiosas (Cônego Le 
Terrier, "Directoire;', etc., págs. 153 é 154). 

Conclusão 

A guisa de conclusão dêste sintético apanhado, consignaremos apenas 
um agradecimento e duas sugestões. 

Vai o agradecimento a quantos capelães, neste imenso quão necessi
tado Brasil, exercem abm:gadamente o humilde, mas verdadeiramente 
apostólico cargo de capelão, nas diversas comunidades de religiosos laicais 
e de religiosas. 

Seria a primeira sugestão a de pedir à Hierarquia que se a julgar 
oportuna, organizasse um regulmnento que servisse de roteiro aos nossos 
capelães, para lhes facilitar a missão. 

Seria a segunda a de que os interessados, no problema das capelanias, 
levassem, com a máxima deferência, o seu ponto de vista, à Santa Sé e à 
Comissão, que, eventualmente viesse a tratar da reforma do Código do 
Direito Canônico, uma vez que d'sto parece tratar-se. 

MAGNíFICAT 
LIVRO DE ACOMPANHAMENTO E MANUEL DO CANTOR 

(300 cantos a 1, 2, 3, 4, 5 vozes) 

A Coleção FTD dcs Irmã:s Maristas orgulha-se ~m c:pres€ntar" o LIVRO DE ACOM
PANHAMENTO do MAGNIFICAT, (manual do canlor) antigo HINOS E CÂNTICOS ESPI
RlTUAIS F. T. D. 

-Trata-se de rico v"lume de 216 páginas, grav;:rdo na Holanda, com primo.:)sa: apre
sentação. Impresso em papel couchê e encadernado Em percaline verde com gravação a 

ouro. 
É imprescindível:::. todo organista, não podendo faltar em nenhum côro, colégio, pa

rÓquia ou comunidade religiosa. 

Especial poro CASAS DE FORMAÇÃO 

PEDIDOS: Colégio Arquidiocesano - At. do Irmão Anco Rubini 
Rua Do.:ningos de Morais, 2565 (Vila Mariana) - SAO PAULO (CAP.) 
ou Coleção F. T. D. - ex. post:d 15.176 (Cambuci) - sAo PAULO (Cap.) 

Acompanhamento Cr$ 600,00 - Manual Cr$ 110,00 - Por reSmbô:so postal 
Descontos especiais para revendedores 
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UM MÉTODO EFICAZ DE APOSTOLADO NAS GRANDES 
PARÓQUIAS (1) 

A. Rychmans 

Atingir e conhecer todos os paroquianos: eis a palavra de ordem re
petida contiIjuamente pelo Papa e pelos Bispos aos párocos. Atingi-los 
e conhecê-los para guiá-los, iluminá-los, assisti-los, reconfortá-los. O cató
lico deve ser seguido. A Santa Igreja é u'a Mãe. O que se tornam as 
crianças sem a vigilante solicitude de u'a mãe? 

Conhecer todos os paroqnianos 

Muito bem! Mas não há pároco de uma grande paróquia que não 
saiba que a observância da palavra de ordem e a realização do ideal são 
materialmente impossíveis. Foi já escrito: "Além das 3.000 ahnas o clero 
paroquial não conhece se não os bons paroquianos; além das 5.000 não 
conhece mais ninguém". No Qntanto continua-se a dizer e a escrever, com 
razão, que o clero paroquial deve conhecer os habitantes, rua por rua, 
casa por casa, para poder exercer seu ministério. 

O número de padres desanimados pela certeza de não poder atingir 
um número notável de paroquianos a êle confiados é imenso. Aqui e 
acolá o dera heróico consegue visitar uma vez por ano tôdas as famílias 
da Paróquia. Mas, o que significa uma visita anual quando se trata da 

cura de almas? 
Notamos ainda que a escassez do clero não é o único obstáculo ao 

contatá entre sacerdotes e fiéis. Atualmente, nas grandes aglomerações 
urbanas, a visita do sacerdote não pode ser eficaz para um grande número 
de famílias, se ela não fôr preparada por úm longo trabalho de aproxima
ção. Não indicamos se não uma das causas desta situação: pode-se calcular 
ao menos até 30%, na cidade de Bruxellas, o número de casamentos irre
gulares. Na maioria dêstes casos a visita do padre é destinada ao insu-

à 
(1) Art!gO publicado em "Oss. Rom. ", supl. sem. 
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cesso, ou poderá mais fazer mal do que bem, se não foi cuidadosamente 
estudada e preparada. Êste grande problema das visitas do clero mere
ceria um estudo muito profundo. Contentemo·nos em assinalar o verda
deiro perigo que apresenta a visita do sacerdote que ignora tudo da família 
onde comparec"er. 

o verdadeiro problema 

Situamos o verdadeiro problema que se apresenta aO clero em cura 
de almas, em paróquias com mais de 2.500 núcleos familiares. 

Trata-se de atingir os adultos e antes de tudo os adultos que não têm 
mais contato com a Igreja e que não têm mais disposição em se deixarem 
enquadrar por alguma organização paroquial. Êles constituem a grande 
maioria nas grandes paróquias urbanas. E' absolutamente necessário re
tomar o contato com êles. Pràticamente êles estão por tôda parte quase 
que descurados. Queremos dizer que êles não são procurados seja porque 
o clero tàcitamente renunciou a essa tarefa sobre-humana, seja porque os 
meios tentados aparecem inadequados ou insuficientes. 

Aos padres que se vêem claramente perante tão difícil situação e que 
desejam realmente atacá-la,propomos um meio simples e eficaz: a (fdezena'~ 
do Têrço paroquial. 

Pedi a Deus que vos faça descobrir em vossa paróquia, ou fora dela, 
uma pessoa católica que possua as qualidades requeridas para o trabalhe 
delicado que ela deve realizar em vossa paróquia. Providenciai a que 
receba a formação necessária. Esta formação deve-se-lhe dar por um 
curso numa paróquia onde o trabalho da "dezena" está já bem começado. 

Se tiverdes a pretenção de enviar à cura das almas uma pessoa sem 
experiência, ireis ao encontro de um insucesso certo. E o insucesso, neste 
caso, reveste-se de aspetos particularmente graves. 

Esta pessoa e as que logo ajuntar-se-ão a ela, tornam-se OS vossos 
delegados, delegados da paróquia e especialmente do pároco que, aos olhos 
dos paroquianos, crentes ou incréus, personifica em certo sentido a pa
róquia. 

Elas ficam anônimas. Serão, para o povo, "a moça da paróquia". Elas 
vão por tôda parte, mas de preferência aos paroquianos dos quais nada 
sabeis, que não têm contato algum com a igreja ou a paróquia. A del.e
gada bate a uma porta. Quase sempre se encontra perante a empregada 
ou a dona de casa. Ela anuncia que vem enviada pelo pároco. Se sur
preender um gesto de recusa ou um movimento de repulsa acrescenta 
logo que não vem para pedir dinheiro ou auxílio material: vem simples
mente para pedir orações: dez Ave Marias cada dia para a paróquia. 

E' raro, muito raro, que êste modo de se introduzir tope contra uma 
recusa imediata e categórica. Êste fato deixa admirados à primeira vista, 
sobretudo quando se pensa em, todos os motivos de recusa que se poderialr 
encontrar. Na realidade, isso se explica fàcilmente pelo choque psico-
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lógico produzido por esta visita inesperada, feita por uma jovem afável 
que vem pedIr oraçoes. .1!.;xpllca-se aluda meLhor por aquele que crê alnda 
na efiCácIa da ori...çao cllngHla a lVlana e que sabe que, cantor-me a expres
sa0 de Ciaudel, "Deus esta de emboscada no cammho da alma". 

lVIas, se a recusa imediata é rara, se a recusa brutal e descortês é de 
tudo excepcional, a aceitação pronta e de bom grado é também rara. C 
pedido admira e a idéia de aceitar uma obrigação perturba também os bons 
católicos. 

Estabelecer o contato 
, .~-. 

A coisa mais importante não é sempre obter o empenho de rezar as 
dez Ave Marias. Sobretudo é necessano poder estabelecer, durante esta 
visita, um contato. Muitas vêzes a pessoa interpelada responde que não 
se interessa destas coisas e que estas não são as suas Idéias ou ainda que 
êles são de outra opinião. Muitas vêzes mostra-se atemorizada ou as
sustada. . ,,: ';;LLI 

A habilidade dêste primeiro contato consiste em conquistar a confiançe 
da pessoa que se aproxima e em conseguir que ela fale. 

Acredita·se numa experiência bastante longa: o número dos casos ( 
que a pessoa fala, abre-se, confia-se, expressa as próprias dores, formula 
as próprias reservas ou seus preconceitos contra a Igreja, revela suas 
provações, declara sua situação irregular (e isso na primeira visita), su
pera tôda expectativa. Nem é preciso supreender-se. A maioria do povo 
não encontra ninguém que queira verdadeiramente ouvi-la. A maioria 
não é feliz. Muitos estão agitados. A necessidade da religião rarament
está completamente apagada numa alma.. Na realidade esta necessidade 
nunca morre, mas muitas vêzes corrompe-se na superstição e no fetichismo. 

Durante esta primeira visita aos incréus ou não praticantes, geral
mente não se trata de tentar uma conversão. A graça de Deus conhece 
longos caminhos e encontra muita resistência. Mas é necessário agir de 
modo tal que se possa voltar a esta casa, seja para continuar a conversa 
interrompida, seja para levar um opúscu:tü, um livro, uma informação 
prática. Muitas vêzes o anúncio de uma visita ulterior é bem acolhido; al
guma vez não suscita reação; outra vez topa com a vontade de não l'ece
ber mais. Mas é preciso não confiar nesta recusa: testemunhas são aquêles 
que numa outra visita exclamam: "Perguntava a mim mesmo se a senhora 
tivesse voltado"! 

Frutos obtidos 

Antes de tudo, uma oração imensa, uma oração contínua na paróquia, 
para a paroquia e os paroquianos. Tôda semana os pedidos de orações 
chegam ao ,pároco para tôda espécie de necessidade. Se acreditamos ainda 
na oração, 4á nela uma fonte de riqueza incalculável, para a comunidade 
paroquial. 
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Restitui-se à prática da oração cotidiana um grande número de paro
qUlanos nao 'pratlcantes. t)e 'êles rezam nao poaem se- peraer, pelO con
"j,rarw acabarao convertendo~se. 

]!;stabelece-se o contato de amizade com um grande número de bati
zados que nao têm maIS comato com a IgreJa. Desperta-se nêles aos poucos 
a necessIdade da rellglão. Estabelece-se o catecumenato a donuclho. l!;n
sma-se, desperta-se o desejo da MIssa e dos i::iacramentos. Trabalho que 
as vêzes poaerá durar anos. Por fim, são levados à MIssa, ao confessioná
rIO, ao contato com o sacerdote. 

As ViSItas, atmgindo sobretudo as donas de casa, mães de família, 
podem formá-las aos poucos à sua missão de espôsas e de educadoras 
cristãs. lfreqüentemente o marido é incréu. N mguém o converterá -
com raras excessões, - a não ser a própria espôsa. Mas a maioria das 
mulheres, ainda que acreditem, não sabem ou não ousam cumprir sua ta
refa. Com um lento e paciente trabalho tornar-se-ão verdadeiras mães 
cristãs. Àquelas que se encontram numa situação inexplicável do ponto 
de vista da moral cristã, evitar-se-á o terrível perigo de dormirem tran
qüilas, njudar-se-ão a que continuem rezando, cumprindo sua obrigação 
do domingo, e muitas vêzes será preparada sua conversão, ainda que esta 
chegue à última hora. 

Tôdas as visitas são feitas em nome do pároco. E' preciso cuidar que 
as pessoas visitadas fiquem cientes que será dada relação ao pároco desta 
visita. Que não haja mal entendidos a êste respeito. Com relações escritas 
semanalmente, o pároco fica informado de tudo; êle sente viver sua paró

. quia, fICa sempre vigilante, pode formar as visitadoras, guiá-las e aconse
lhá-las, testemunhar sua solicitude para com os paroquianos provados 
pela dor, etc. Êle fica presente e agindo. O povo comumente dirá: "aqui 
se interessam por nós". 

O "status animarum" ou fichário paroquial, cuja existência não fica 
desconhecida pelos paroquianos, é atualizado pelas relações semanaIS, e o 
clero encontra nêle tôdas as informações que eventualmente possam ajudá
lo no bem-estar material e espiritual dos paroquianos. Somente as parti
cularidades estritamente confidenciais não serão anotadas no "dossier" 
das famílias. Êstes "dossiers" asseguram a continuidade do trabalho pa
roquial na cura das almas, apesar das mudanças entre o clero e o pessoal 
leigo, já que a visitadora, desde o início, terá sido auxiliada por outras, não 
simplesmente para a cura das almas, mas talTIbém para aconservação dos 
documentos administrativos do secretariado paroquial. 

Em suma, resultado inesperado, a cruzada de orações a Maria forma 
tôda a com,unidade paroquial, o que fazia escrever ao Revdo. Pe. Doncoeur, 
na apreciação de um livro do Autor dêste artigo sôbre o. Secretariado paro
quial: "De uma concepção pseudo-mística e certamente burguês da paró
quia, a uma organização realista e "trabalhadora" há um caminho cora
joso a percorrer. Êste volume, nascido da experiência, auxiliará os párocos 
jovens e zelosos a darem à sua ação os auxílios e os instrum~ntos que a 
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sociedade moderna reclama. A idéia original é partir de uma organização 
da oração paroquial. Vê-se que o realismo em que se inspira· D. Ryckmans 
apoia-se sôbre realidades mais substanciais da vida cristã" ("Etudes", 
fev. 1947, p. 284). 

Se acrescentardes a tudo isso que· uma paróquia que vive, possui uma 
liturgia viva e que a Missa dominical constitui nela um verdadeiro encon
tro da comunidade, os catecúmenos levados à igreja serão incorporados e 
assimilados pel" paróquia sem reais dificuldades. 

.'-'.'''',-. i 

Alguns dados complementares 

Eis algumas particularidades e algarismos relativos ao trabalho das 
visitadoras. Antes de tudo, porém, é importante notar que não há pro
porção matemática entre o número de visitas realizadas e os retornos à 
prática religiosa. Não é porque muitas famílias foram visitadas repetidas 
vêzes; que elas sobem ràpidamente ao caminho da conversão e da volta a 
uma vida cristã fervorosa. Para isso são necessários às vêzes muitos anos. 
Sem dúvida certas realizações ficaram tangíveis por resultados concretos. 
Mas, doutro lado, quando é que se pode dizer que as famílias visitadas 
ficaram "convertidas" e, a começar daquela data, a recuperação poderá 
ser considerada como uma "conversão"? 

Examinemos o caso de um jovem casal de paroquianos. Casados na 
igreja, crianças também batizadas. Os pais não praticam mais; um e outra 
tomaram o costume de fazer a menos dos sacramentos, mesmo conservando 

. no fundo do coração um certo remorso e um pouco de saudade. A visi
tadora passou para cumprimentá-los por parte do pároco; obteve sua con
fiança; depois também as confidências da espôsa. Assim, pois, suas visitas 
foram desejadas e, por fim, também solicitadas. Aos poucos ela assistiu 
aos progressos, às decepções, às decisões, aos esforços do casal, depois 
finalmente à decisão ponderada e iluminada de voLtar aos sacramentos. 
A família manifesta os sentimentos do maior reconhecimeno. A visitadora 
passou meses neste empenho e efetuou 70 visitas. 

As conversões são duradouras? Sim, com a graça de Deus e se os con
vertidos. tiveram o espírito e a alma tocados pela graça e ficaram intima
mente convictos. E' isso que procura a visitadora, multiplicando suas 
visitas com espírito de fé e de apostolado. De outro modo, virá a recaída. 
Assim é difícil dar um número certo de "conversões", já que todo caso é 
individual. Para o mesmo trabalho os resultados diferem conforme os 
casos. lESO explica que, se nós podemos dar os algarismos das visitas, das 
famílias visitadas e das visitadoras, convém ser prudentes em computar 
os resultados definitivos. O mesmo seja dito para a regularização dos 
casamentos. 

O número dos que aderem à "dezena" do têrço é de 3.200. Entre 
êsses podem ser numerados ao menos uma metade de não-praticantes que 
se dizem "crentes", mas ... Todavia nunca faltam à dezena do têrço que 
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",~. '. '>:~I~'i':~:Wt., ; 
prometeram. E' já alguma coisa o tê-los induz'do à oração. E êles nisso 
permanecem adm!ràvelmente fiéis. 

A "dezena" do têrço paroquial nos oferece possibilidades imensas de 
apostolado, porque aproximamos em profundidade no terreno religioso, e 
porque a acolhida recebida abre o campo a questões, a respostas e a ins
truções de mil modos diferentes, Uma vez feito o conhecimento, fica ins
taurada a confiança. Ela leva a confidências que permitem uma ação mais 
profunda e contínua. 

Casos a serem seguidos 

Chegamos assim aos "casos que devem ser seguidos", como o da família 
acima citada. Entre êstes casos há também aquêles de quem não acredita, 
mas ace:ta de boa vontade pfocurar a verdade, de quem ignora completa
mente as noções mais elementares da religião, confundindo-,a com um 
conjunto de práticas que de nenhum modo estão prescritas pelas leis da 
Igreja. Seguimos êsses casos regularmente e vamos visitá-los ao menos 
uma vez por mês, muitas vêzes cada 10 ou 15 dias, conforme as circuns
tâncias: preparação das crianças à comunhão privada, instrução reâgiosa 
dos casamentos que devem ser regularizados, empréstimo de livros de 
formação religiosa e litúrgica que explicam a Missa, os sacramentos, etc. 

O número de "casos a serem seguidos" chega a cêrca de 200 (número 
de um certo momento, tendo em conta os que partem e os que entram 
em seu lugar). 1!:les são regularmente seguidos e visitados na média de 
12 a 20 e até 30 vêzes por ano, 

Em geral as visitadoras fazem as visitas por bairros e conforme a 
ordem das inscrições anuais à "dezena" do Têrço. Elas preparam a lista 
das vis'tas as mais próximas. A elas acrescentam-se ainda as visitas aos 
recém chegados e aos "casos a seguir". 
. O número total das visitas anuais chegou a cêrca de 3.600. As visi
tadoras são em número de 18, das quais 5 regularmente e 3 dedicam de 
1 a 3 dias por semana. Há, depois, outras que se preparam para um tra
balho em determinados períodos do ano. 



SUFRÁGIOS: UM DEVER DOS VIVOS E UM DIREITO 
DOS MORTOS 

P. José de Oliveira Dias, S. J. 

IPSALIA, religiosa, expõe a ILDEFONSO, seu confessor, esta dúvida 
de consciência: Muitas vêzes não me interesso pelos sufrágios prescritos na 
Con.gregação pelas Irmãs qHe vão falecendo} sobretudo quando me são des
conhecidas. li isto pelos seguintes motivos: 

1. - Fiz o voto das almas, em virtude do qual não posso dispor do 
fruto satisfatário das minhas boas obras senão em benefício de tôda a Igreja 
padecenti'/ ; 

2. - As Irmãs falecidas geraln:.~lIte vartem. desta vida com fm·ta baga_ 
gem de méritos, sem precisarem da pobre contrib1tição que eu poderia dispen
sar-lhes ;. 

3. -:-- NIesnto que estejam penando no Purgatório, têm assegu.rada já 
a salvação: E' pqrtanto mais. urgente «cudJr com todo a poder da oração à 
conversão dos pecadores, ainda 1ta cotiflingência de se perdere11i; 

4. - Muitas Irmãs que vão flaecendo em casas longínq!tas são para 
11/,im. tão estranhas, que nem sequer sabia qtte existissem. Por isso não 11t-e 

desperta1tt pàrtic'ular úzte1'êss~. E rezar se11'/, empenho, sem 'tnterêsse~ não 
vale a pena; '. 

5. - Outras morreram há tantos anos, que tiveram já tempo de sair 
do Purgatório. S~rá errada esta minha maneira de julga,r. 

Resposta do Confessor: 
1 

Não deixe absorver demasiado o seu espírito por essa complicada 
preocupação de sufrágios. Atenda mais a expiar nesta vida os seus pró
prios pecados, porque a caridade bem ordenada começa por nós mesmos. 
Eu também sou religioso, e ai de mim se fôsse a atender minuciosamente 
a tantas permutas de sufrágios, e a cada um individualmente. Lá os incluo 
a todos por atacado no memento dos mortos, ou de tempos a tempos ce
lebro uma missa por todos os que tiverem falecido durante certo período, 
que o valor propiciatório de uma só missa já é infinito. 

Deixemos, pois, a Deus o cuidado de fazer a distribuição dos nossos 
sufrágios, conforme as necessidades de cada um que só 1l:le conhece. Além 
de tudo, alguns são tão ricos de santidade, que é quase injurioso sufragar_ 
lhes a alma, como seria injurioso para o capitalista o óbulo qUe lhe ofe-
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recesse O mendigo. Nem se concebe que se atribuam na mesma dose 
êsses socorros espirituais, depois da morte, a um Luís de Gonzaga, ou a 
uma Xavier Cabrini, como aos que vão arrastando uma existência bem 
medíocre na sua floração de virtudes. As necessidades de uns não são 
as necessidades dos outros. 

Preferimos sob a forma de caso de consciência tratar êste assunto, 
que não deixa de ser atual no convívio religioso _ Mais fácil será assim 
pôr em relêvo a sua importância e desfazer certos equívocos, como os que 
transparecem através do caso exposto. 

A caridade de Cristo é o laço dulcíssimo que estreita as famílias reli
giosas, formoso resplendor da Igreja, que bem justifica o brasão da nossa 
Conferência de Religiosos: Congrel'(avit nos in unum Christi amor. Com 
não menor razão deve a caridade fraterna ser em cada uma dessas famí
lias o elo de todos os corações. 

Tôdas as Ordens e CongregaçÕes religiosas apresentam, aprovado 
pela Igreja, o seu código legislativo acêrca da caridade. E sem a caridade 
tais instituições seriam corpos sem alma, membros desunidos, arquitetu
ras utópicas. que nunca atingiriam o seu fim específico, nem' teriam razão 
alguma de ser. 

~sses laços da caridade religiosa nem a morte consegue rompê-los. 
As almas separam-se dos corpos, os mortos separam-se dos vivos, mas os 
coracões aue viveram unidos pela caridade, unidos continuarão a viver 
porque "caritas numquam excidit", a caridade é tão imortal como a pró
pria alma. 

Prova desta perpetuidade da caridade, que sobrevive à própria morte 
são os sufrágios prescritos em tôdas as famílias religiosas em benefício 
daqueles que trocaram o tempo pela eternidade. 

Assim como as Províncias, as comunidades se desmembram para 
const.ituírem novas Províncias. novas comunidades. m:sim também a morte 
do" Reliltiosos não faz mai" que desmembrar a Ordem ou Cone'regacão 
militante para constituir a Congregação padecente e a Congregação triun
fante, sem contudo supr;mir todos os laços de un;ão. A comunhão de 
orar.óes, de sufrágios e de intercessão é a ponte bendita que continúa 
unindo os mesmos membros no tempo e na eternidade. 

Deveres dos vlvos, direitos dos mortos é o epifonema com que nos 
atrevemos a sintetizar o que são na sua essência êsses sufrágios de irmãos 
por irmãos. única comuniCação que resta entre a família religiosa mili
tante e a padecente. 

Apraz.-nos, como amostra, transcrever para aqui o catálogo de sufrá
gios que vigora numa Congregação Religiosa em pleno florescimento no 
Brasil. ~le só prova como os laços da caridade, que em vida unem os 
seus membros, permanecem intactos depois da morte. 

"Quando morrer uma religiosa professa ou Il(lviça, celebrar-se-ão' 
"os funerais na capela da comunidade. 
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"Na casa onde faleceu realizar-se-ãrios sufrágios seguintes: 
"1. - a) uma missa rezada no próprio dia da morte ou no dia 

" seguinte, no sétimo e trigésimo dia depois da morte, com comunhão 
"por aquela intenção, em cada um dêstes dias; 

"b) exéquias solenes no dia do entêrro; 
"c) um trintário gregoriano, ou trinta missas rezadas; 
"d) no dia aniversário uma missa rezada com comunhão geral. 
"2. Recitar-se-á o Ofício dos Mortos, com os três Noturnos, no 

"dia do falecimento ou logo que sejà possível. Rezar-se-á o Ofício 
" dos Mortos com um Noturno no dia do aniversário. 

"3. Todos os dias durante um mês, a partir do dia do faleci
"mento, a comunidade dirá pela defunta o De profundis com a oração. 

"Além disso em cada casa da Província, onde o falecimento teve 
" lugar, mandar-se-ão celebrar quanto antes duas Missas rezadas, com 
"Comunhão geral, e dir-se-á depois da Missa o De profnndis com a 
" oração Absolve. 

"Além disso cada Casa deve mandar celebrar uma vez por mês 
"uma Missa rezada por tôdas as Irmãs falecidas no decurso dêste 
"mês. Igualmente se dirá na mesma intenção o Ofício dos Mortos 
"com um Noturno. 

" Finalmente far-se-á uma vez por semana a Comunhão por tôdas 
"as Irmãs falecidas. 

"A Casa-Mãe manda celebrar uma Missa por cada Irmã falecida 
"no Instituto, ao receber a notícia da sua morte". 

ll:ste catálogo representa só o que é oficialmente prescrito; não é 
evidentemente exclusivo; deixa ainda margem a qualquer ulterior ex
pansão da caridade fraterna que a devoção pessoal possa inspirar por 
acréscimo a qualquer Religiosa. Análogas disposições se verificam em 
todos os Institutos Religiosos. Aqui não fazemos mais que exemplificar. 

Tratando-se de Congregações ou Ordens clericais, o patrimônio de 
sufrágios avultará muito mais, em virtude sobretudo do volume de missas 
a celebrar pelos seus próprios membros. 

* * * 
Encarando já de frente o caso exposto, temos de reconhecer sem 

mais discussão que a permuta de sufrágios entre os membros de uma 
família religiosa, consagrada pelas regras, naSce dum contrato implícito 
dos membros entre si, de que é fiador o próprio Instituto. Se o religioso 
ao integrar-se na sua Congregação assume automàticamente os compro
missos que pesam sôbre qualquer dos seus membros, também a Religião 
ipso facto se compromete a respeitar e fazer respeitar os interêsses espi
rituais ·que dêsse fato derivam para os que ela adota como filhos. 

Nem vale aqui apelar para o fato de as regras não obrigarem sub 
peccato. Isso não se pode afirmar dum modo· universal; tudo depende 
da matéria e do carátoc que reveste a regra. E' claro que se esta versa 
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sôbre a mesma materia dos votos, ou sôbre qualquer outra já prescrita por 
lei divina ou eclesiástica, como é a calúnia, a difamação, a missa domi
nical, obrigam, sim, sob pecado, grave ou leve, conforme os casos. 

Na questão de sufrágios é evidente que se trata dum dever grave, em 
virtude da mesma matéria. Já sabemos que a Igreja considera grave a 
omissão de missas que por qualquer título de justiça se deviam celebrar. 
E no caso prasente trata-se 'de um dever de justiça fundado em implícito 
contrato bilateral, em virtude do qual uns devem sufragar as almas dos 
outros. Deixar de fazer os sufrágios por aquêle que primeiro se despediu 
para a eternidade é despojá-lo dum bem preciosíssimo de ordem superior 
a <i1ue tinha direito, mais precioso do que outros bens materiais, cuja 
usurpação constitui pecado grave. E' també!):l perder o direito a que 
Deus. por sua vez, aceite os sufrágios que pelo suposto refratário fizer 
Quem lhe sobreviver. "In qua mensura mensi fueritis remetietur vobis" 
(Mat. 7, 2) 

Dever grave, sim, e tanto mais grave quanto mais impossibilitada se 
encontra a alma prejudicada de urgir o seu direito. Os defuntos não 
podem fazer exig~ncias aos vivos. nem recorrer a ocultas compen.ações. 

Se um religioso, ou uma religiosa, depois de acudirem 50 ou 60 anos 
com o refrigério dos seus sufrágios a tantos membro" da sua COngregA cão 
padecente. acabassem por ser defraudados, em todo ou em parte, de 
igual direito, seria uma crueldade sem nome. 

Nem se deve perder de vista outro aspecto muito sério da Questão: 
O religioso, obedecendo as leis da Igreia e da sua Congregação, repunciou 
aos seus bens hereditários, não pensando por isso mesmo em providenciar 
futuros sufrágios por sua alma, confiado precisamente na provid~ncia 
garantida dos seus irmãos e do seu Instituto. 

Não é tão grave a omissão do editor que, tendo-se comprometido 
com outro editor e permutar as suas produções editoriais. recebesse e 
não retribuísse. E contudo ninltiJém consideraria leve a violacão d~sse 
contrato. A permuta de sufrágios é dum alcance ultra-terreno; rejeita, 
pois. Qualquer comparação terrena. 

Haveria até um aspeto monstruoso nessa hipotética omissão. se fôsse 
premeditada e se a julgássemos possível entre os homens: seria a ten
tativa de impor a Deus a medida de justica Que ~Ie deve executar, ou 
atar as mãos à Sua misericórdia. para ~le não perdoar nem reduzir a 
pena temporal mereciâa pelo finado. 

E' certo que neste contrato de solidariedade falta aparentemente o 
caráter de rigorosa reciprocidade. Aqu~les por quem eu fizer sufrágios 
são precisamente os que os não farão por mim, salva sempre a comnen
sação em moeda diferente, . que seria da parte dos sufragados a inter
ceSSRO com aue cnrresDonderiam diante de Deus. 

Mas. se não há a reciorocidade no cumprimento do contrato. há-a no 
compromisso assumidó;' E, se os. defuntos o não podem cumprir pessoal
mente, deixam em seu lugar procuradores que os substituam a seu tempo. 
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Têm plena cabida aqui as palavras do Salvador: "O que eu vos fiz a vós, 
fazei-o vós agora uns aos outros" (Jo, 17, 15). 

Outra objeção: - Não tenho garantia alguma de perseverança na 
Religião. Tanto posso falhar como perseverar. Na hipótese de falhar 
ficarei definitivamente excluído de todos os sufrágios do meu Instituto. 
Para que então trocar o certo pelo incerto? Para que antecipar um tri
buto de sufrágios que pode muito bem não me ser retribuído? 

Evidentemente esta objeção não é séria, e só revelaria mesquinhez 
de E!spírito, além de ser "piarum aurium offensiva". Não tenho a certeza 
de perseverar! E' afinal o que todos podem dizer. E entretanto ninguém 
encarou o compromisso tomado como se fôsse negócio aleatório. De outro 
modo a regra dos sufrágios pelos defuntos não passaria de uma ridícula 
farsa. 

Prescrição? - Já alguma vez se perguntou se sufrágios, por qualquer 
motivo esquecidos durante anos, continuariam obrigando, uma vez que 
a alma já teve tempo de sair do Purgatório, se acaso lá estêve. E' o caso 
dos que deixam de pagar dívidas atrasadas pelo pretexto de serem já 
velhas. Não; as dívidas para com as almas do Purgatório ainda por saldar 
são dívidas que não prescrevem nunca. E bem triste, seria que o reli
gioso, ou a religiosa, neste ponto chegassem ao fim da vida no estado de 
devedores insolventes. 

Em vista do que deixamos exposto, já se vê a inanidade dos pretextos 
com que Ipsália e Ildefonso, tentam justificar o seu modo de agir e de 
pensar. Trata-se dum compromisso sagrado, dum contrato bilateral, fun
dado na lei da solidarieàade que não pode ser anulado unilateralmente 
por excusas sem lastro. 

O voto das almas leva-me a renunciar ao que me pertence, não ao 
que pertence a outrem. Ora os sufrágios que me comprometi a fazer 
por meus confrades não me pertencem a mim. 

Necessidades mais urgentes? Para a conversão de pecadores não se 
aplica o fruto satisfatório da santa missa, mas sim o impetratório. O 
satisfatório ou propiciatório que aplicamos às almas do Purgatório é en
caminhado a satisfazer pela pena temporal de quem está já livre da 
pena eterna; e. portanto não se trata já de conversão. Ora, em qualquer 
hipótese, para implorar a conversão dum pecador não é preciso despojar 
a alma padecente do patrimônio satisfatório que lhe pertence. ' 

Do capital de merecimentos que leva para a eternidade e da maior 
ou menor duração das penas temporais que cada qual tem de expiar, só 
Deus é juiz e conhecedor. São segredos que nem Ipsália nem o confessor 
podem perscrutar. 

Não' se conheceram? O fato de serem desconhecidas as partes con
tratantes não justifica o desinterêsse no cumprimento da obrigação as
sumida. O contrário seria mesquinhez. Basta pertencerem à mesma fa. 
mília religiosa, que essa deve ser bem conhecida de cada um dos seus 
membros. 
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Caridade bem ordenada - E' certo que ela começa por nós mesmos, 
mas não acaba em nós. E Ildefonso deve saber que, recusando a outrem 
o que lhe é devido, em vez de satisfazermos por nossos pecados pessoais, . 
não faríamos mais que agravá-los. Nem é com um memento ocasional, 
ou com uma missa isolada em certos períodos da vida que se salda simul
tâneamenfe a dívida em· aberto para com muitos credores. 

Estará a alma padecente, a que me prende o compromisso dos sufrá
gios, penando por faltas, em que tive a minha quota-parte de responsabi
lidade pelo mau exemplo que acaso lhe terei dado? Não sendo absurda 
essa hiPótese, é claro que os meus sufrágios seriam ainda a reparação 
póstuma dum dever de justiça. 

E' infinito o valor do Santo Sacrifício da Missa. - Aqui está uma 
fórmula que se presta a não poucos equívocos. 

Sem entrarmos agora nos meandros da Teologia, podemos dizer que 
a· santa Missa ratione victimae tem um valor infinito, como é infinito o 
seu fruto ministerial, se o consideramos como actio Christi, em razão da 
Sua infinita dignidade. Considerada, porém a sua aplicação feita pelo 
sacerdote ou pela Igreja, não se pode dizer que seja extensivamente infi·· ' 
nito, nem indefinida a sua aplicação. Nada roais contrário à praxe da 
Igreja do que essa hipótese. . 

Logo o seu fruto propiciatório não se aplica em igual medida a um 
só como a muitos defuntos tomados no seu conjunto. 

E, como quer que seja, o caráter individual que reveste o contrato 
da permuta de sufrágios permanece íntegro e deve ser respeitado sem 
mesquinhezes nem egoismos calculados. . 

••• 
Assunto importante êste pela sua universalidade e permanente atua

lidade. 
Dêle der;va como corolário a obrigação que incumbe a superioras e 

superiores religiosos de providenciarem para que os seus súditos sejam 
sempre postos ao corrente dos falecimentos que se vão dando no respecti
vo âmb'to da Congregação, sem delongas sempre prejudiciais. 

Procedendo-se dêste modo, a caridade entre vivos e mortos nas famí
lias religiosas nunca será letra morta, apenas arquivada no livro das 
regras. 

Unidos em vida por êsse eterno vínculo de perfeição, nem a morte 
os há de separar. 

Os que partem deixarão aos que ficam um rico legado de bons exem
plos, que estimulam à sua imitação. "In memoria aeterna erit justus". 

Os que f;cam acompanham com os seus piedosos sufrágios e perene 
recordação os que só corporalmente se ausentaram. 



o QUE SERÁ O PRÓXIMO CONcfLlO ECUMÊNICO 
~)'ua En:.âa. o Cardo Tardin.i exPlica aos representantes da itnprellsa 11tundial o 

q"e será ° f"t"ro Concilio. Ec"mênicQ 

Parg,q"" nossos leitores tenham "ma idéia .~xata do q"e será II próximo 
ConC'Í~io bcU;ntênico) apresentamos) traduz'indq do francês, a seguinte entre
vistlJ já publicçula peJo. (( OsserpÇlto.re f.?omçmo.)~ ~ reP.r:04.u:z.fI1a por. H Q.oc~'!!l.e'!1:-
tation Cçthabiq"e": . 

Reuniram-se mais de cem jornalistas italianos e estrangeiros, à tarde de 
sexta-feira (30 de outubro), na Vila Nazaré, para ouvirem o Cardeal Domingos 
Tardini, Presidente da Comissão pontifícia ante-preparatória do Concílio. Acei
tétra amavelmente de os entreter sÓbre um assunto de magno interêsse para a op.i'! 
nião pública n1undial, precisamente, o futuro Concílio. 

'!'ôdas as grandes agências da imprensa, os mais importantes jornais, as 
estações de rádio e outros serviços aa imprensa, estavam representados nesta 
cordial e importante reunião. 

Sna Eminência que tinha a seu lado Mons. I\éricles Felici, secretário da 
. Comissão, veio expor com clareza e com sua bem conhecida. vivacidade, os nume
rosos aspectos dêste grande acontecimento, decidido pela solicitude pastoral do 
Papa João XXIII que manifestou, a 25 de janeiro de 1958, ao Sacro Colégio dos 
Cu.ràeais, na abadia de São Paulo extra-muros, a vontade de o realizar. 

Que é 'Um Concília Ec·umênico? 

Antes de mais nada, o Cardeal Tardini explicou o que é um Concílio, isto 
é, a assembléia de todos os Bispos da Igreja Católica e outros prelados quo, a isso 
tenham direito, para estudar e resolver juntamente oom o Papa e sob a sua auto
ridade os mais importantes problemas doutrinais e disciplinares que interessam 
a vida da Igreja. 

Rememorou que até agora, houve vinte Concílios ecumênicos, cujos oito 
primeiros se realizaram no Oriente e os demais no Ocidente. 

Efetou-se o primeiro Concílio em 325, em Nicéia, na Britínia. Assistiam a 
êle trezentos e dezoito Bispos e o imperador Constantino. Três legados pontifí
·cios a êle presidiram; Osio, Bispo de Córdova; Guido e Vicente, sacerdotes ro
manos. Nele se condenou a heresia de Ario qne negava a divindade do Verbo e 
decretaram-se vinte cânones disciplinares. 

O último Concílio ecumênico foi o do Vaticano, celebrado em Roma: sete· 
centos prelados nele participaram-o Foram precisadas as relações entre a fé e a 
razão; estudou-se a natureza da Igreja. Houve duas importantes decisões dog
máticas: o primado do Pontífice romano e sua infalibilidade. 

º"C11t participa da C oneilia r 
Acrescentou o Cardeal que segundo o Código do direito canônico (Can. 223) 

participam do Concílio ecumênico; todos os cardeais, todos os Bispos residenciais, 
isto é, prepostos ao govêrno duma diocese (até os que tendo sido nomeados, ainda 
não receberam a consagração episcopal); os Rrelados e abades nullius, isto él os 
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que governam uma porção de territórios eclesiásticas com poder de jurisdição; 
os abades superiores das congregações monásticas e os Gerais das congregações 
religidsCIJS clericais isentas, isto é que não dependem da autoridade de um Bispo 
para quanto respeite a vieb o. atividade religiosa deles. Todos êstes gozam de voz 
ueliberativa 110 Concílio. 

Enfretanto, t<:l11-se costume de convidar' igualmente os Bispos titulares, 
com voz deliberativa e outras personalidades eclesiásticas (teólogos, canonistas, 
etc.), porém, sàmente -com voz consultiva. 

E' um assunto em estudo, para saber se 110 futuro Concílio serão convidados 
outras personalidades e quais, e isto será notificado no documento oficial de con
vocação. 

No Concílio do Vaticano. convidaram-se igualmente os -Bispos titt1~ares e 
os vigários apostólicos. e sgcedeu flue ° Padre mais jovem do Concílio era jus
tamente o Vigário apostólico da Carolina do Norte, Mons. Gibbons (mais tarde 
Cardeal de Baltimore), com a idade de trinta e seis anos. 

Poderão os dirigentes das Igrejas separadas intervtr no Concilio? 

A pergunta de saber se os representantes das Igrejas separadas dêle parti
ciparão, o Cardeal obs~rvou que o Concílio é um acontecimento interno da Igre
ja·Católica. Em conseqü?ncia. nele não poderão participar os que não lhe per
te:1cem. Não está excluído, entretanto, que êstes possam intervir na qualidade de 
ob!:ervadores. Seja como fôr, o prob!ema está sendo estudado atentamente. 

Ensina a doutrina católica que o Soberano Pontífice tem a. primazia de juriscPição 
s,ôbre todos os fiéis e fados os Bispo~, e que é infaUvel. Que utilidade- então 
pode haver hoje n.U11/. C ol1cUio ec1t1nênico? 
No intuito de responder a uma objeçáo posta por alguns, isto é, que utilidade 

pode ter um Concílio, dado que o Soberano Pontífice téTIl a primazia de jurisdi
ção sôbre todos os fiéis e sôbre os Bispos e, ademais, o dom pessoal de infalibilidade 
pontifícia. 

O primado do Papa - expôs êle à atenção, do auditório - é um verdadeiro 
primado de jurisdição, em virtude do qual exerce sôbre os fiéis e sôbre os Bispos, 
seja coletivamente, sja individualmente, a mais elo magistério, o poder legislati
vo, judiciário e coercitivo. Todavia, êste primado do Papa não exclui o episco
pado do govêrno da Igreja: isto é em virtude mesmo duma disposição divina. 
Com efeito, Cristo ordenou hieràrquicamente sua Igreja. E' esta considerada pe
lo povo cristão sob a Presidência de hierarquia sagrada que compreende dois de
graus: os Bispos, sucessores dos apóstolos, e o Papa, sucessor de S. Pedro. 

O Papa, portanto, embora livre, por mandato divino, do número e da esCo
lha dos Bispos, fica na contingência de se valer dêstes no govêrno da Igreja. 

De verdade, na prática, o Papa usa com muita discrição de seus amplos 
poderes sobre os Bispos e não se substitui a êles no Govêrno das dioceses, 
8enão seguindo as prescrições do direito. 

Dada esta autoridade que pertence aos Bispos de direito divino, compreende
se quanto ,é oportuno e útil, em determinadas circunstâncias, de convocar um Con
cílio ecumênico, no qual os Bispos juntamente com o Pap;:t, e sob sUa autoridade 
acertem os ponteiros sôbre as questões importantes para a vida de tôda a Igreja. 
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Chega-se àmesma conclusão se se coloca na sua verdadeira luz o dom da in
falibilidade pontifícia. Consiste esta ntuna assistência particular do Espírito 
Santo que preserva o Papa de todo o êrro quando e111 matéri.a de fé ou ele ·costu
mes. fala como pastor e mestre ela Igreja universal. 

Portanto, stipõe a infalibilidade pontifícia, como o ensina claramente o ConcÍ-
1ia elo Vaticano, quatro condições essenciais que concernem: 

a) - o suje-ito, isto é o Pontífice romano considerado não como um doutor 
privado, mas como o pastor e o mestre da Igreja universal; b) - o alcwHce desta 
infalibilidade, isto é sómente €.111 matéria ele fé ou de costumes e, ademais, re~ 
velada por Deus; por conseguinte, as verdades contidas nas fontes da Revelação, 
isto é, a Sagrada Escritura e a Tradição; c) - o fim do ensino pontifício, isto é, 
tôrla a Igreja; d) - a forma dêste ensino. isto é, a sentença {tltima e definitiva 
em determinada matéria. Nisso deve existir claramente a vontade do Pontífice 
c pronunciar seu juízo definitivo. 

A verdadeira e única causa eficiente da infalibilidade pontifícia é a assistên
cia divina. Esta contudo não confere a omniciência ao Papa, o qual por canse
g'uinte fica na obri~ação de não negligenciar os meios da pe~quisa científica, se
ria, prudente para apresentar seu juízo último, defiitiva. 

Tôda definição pontífícia, por conseguinte, é sempre precedida de todo 
um trabalho .de profunda pesquisa sôhre o ensino divino conservado na sagra
da Escritura, na Sagrada Tradição, no magistério da Igreja, na fé de povo cris
tão. E eis a oportunidade de interpelar os Bispos da Igreja Católica. Efetuou
<e tal consulta, por exemplo, antes da definição da Imaculada Conceição da San
tíssima Virgem Maria. e, em tempos mais próximos de nós, para a Assunção cor
póreà da Santíssima Virgem, ao Céu. Embora tal verdade fôsse já criada uni
versaimente na Jgreja, contudo Pio XII fez apêlo a técnicos, sábios teólogos, 
patrologistas e liturgistas. rnterpelou por fim, todo o episcopado. cujo consentimen· 
to roi unânime .. como se clepreende das Atas. Foi sàmente após êste trabalho de 
preparaçã'o que procedeu à definição. Em uma palavra, o Papa convocou inicial
e.1ente um Concílio ecumênico, sem lhe dar a forma jurídica. 

Um fato é sintomático e pode servir para a apreciação da utilidade do Con
cílio ecumênico. No Concílio do Vaticano, no meio de mais de 50 esquemas 
preparados pelas Comissões e ficados sem serem tratados, não figurava o da infa
libilidade, papel ao qual está pràticamente ligado o nome do Concílio. Como é sa
bido, veio a proposta de fora) a saber, da França, como cotra-veneno do galica-
11i31110. Estupendas brincac1e;ras da Providência. Acabou o Cardeal de esclarecer 
o problema com uma uma última observação, ditada pela história dos Concílios. 

Em múltiplos Concílios, a mais da matéria estritamente doutrinária, tiveram 
esptcial relevância questces e reformas disciplinares: por exemplo, nos Concí
lios de Nicéia, de Constantinopla, do Latrão, de Lião, de Viena, e principalmente 
no Concílio de Trento. 

É pois fácil cle compreender - acrescentou o Cardeal - quão precioso será 
o contributo dos Bispos no estudo e na solução dos problemas disciplinares con
cernindo a Igreja . .os Bi.spos, com efeito, em virtude do mandato divino de gover
naI a Igreja juntos, e sob a autoridade do Soberano Pontífice, unindo o profundo 
oonhecimento dos problemas pelo contacto contínuo com os fiéis espalhados no 
J1\t:ndo inteiro. 
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Que não se subestime, do ponto de vista psicológico, o valor de uma decisão 
tomada por todos os Bispos reunidos em assembléia e o bem que resulta de tal es
petáculo de caridade é de unidade sôbre todos aqueles que estão separados da 
.igreja Católica. 

Pode-se dizer que o Concílio é mn Parlamento 11Iundial de caráter religioso? 
Sua Eminencia suscitou em seguida a questão de saber, se se pode dizer 

que o Concílio é um Parlameno mundial de ~arátel' religioso. 
Sob certos áspectos bem limitados - observou - poder-se-ia crer numa 

. certa afinidade, porquanto nas sessões de estudos e de discussões, os Bispos podem 
exprimir seu pensamento e seu voto. Todavia, entre, um Concílio ecumênico e, 
um Parlamento, há numerosas e profunda diferenças que decorrem da diversi
dade de natureza e da finalidade destas duas assembléias e dos estatutos jurídicos 
diferentes daqueles que os integram.. Os bispos, com efeito, embora sendo tes- . 
temunhas e intérpretes do sentimento da fé do povo cristão - aquela que podería
mos nomear a base - detêm de Deus seu poder e sua autoridade, pelo fato da livre 
escolha que dêles fez o Papa. 

Outrossim, no Concílio, os Bispos, unidos ao Papa, e sob sua suprema autori
dade, possuem, nas decisões últimas e definitivas em matéria de fé, de costumes, 
o dom da infalibilidade. , 

Enfim, os Bispos, 110 Concílio, exercem, não somente o poder doutrinai e' 
legislativo, mas ainda o poder executivo e judiciário, como se pode verificar, por 
exemplo, no terceiro Concílio do Latrão (1179) o qual foi ratificada a paz com 
Frederico Barboroxa; e ainda no primeiro Concílio de Lião que condenou 'o 
Imperador Frederico II (1245) . 

. Após haver exposto a parte, por assim dizer doutrinaI do 'assunto que êle 
ilustru, com galhardia e vivacidade, de episódios e observações do maior interêsse, 
o Cardeal Tardini, entreteve os jornalistas sôbre pontos particulares de história 
e de atualidade. 

E' verdade que Pio XII houvera já pensado n"11I Concílio ecumênico? 

Afirmou também que Pio XII igualmente pensara na possibilidade de um 
Concílio e tnióalhos haviam sido feitos por limitado número de eclesiásticos, tra
balhos que poderão ser utilizados. 

Qual será a lí1lgua do Concílio? 

A respeito da língua que se usará no Concílio, disse que será a língua latina, 
'a língua da Igreja, particularmente adaptada com precisão para expôr com cla
reza e concisão os conceitos da doutrina e as regras da disciplina. Acrescentou 
que, por enquanto, não se pensa nas traduções simultâneas com interfones. Pois 
em matéria de fé, uma palavra mal ou pelo menos, não exatamente apresentada, 
poderia ocasionar confusão. 

Quando se pensa que se reunirá o C ondlio? 

Para tudo quanto concerne a data do Concílio, afirmou o Cardeal ser difícil 
apresentar previsões, visto que apenas 110S encontranios na fase ante-prepara
tória. De outro lado, em fase análoga do Concílio do Vaticano, para o exame de 
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duzentos e vinte e quatro respostas dos Bispos, a Comissão presidida por Mon
senhor Ludovico Jacobini, consultor e secretário da disciplina eclesiástica, traba
lhou mais de um ano; resultou disto Uln volume de quatrocentas e vinte e três 
páginas. Atualmente, o número das respostas é mais que o dôbro. Consequen~ 
temente um trabalho mais longo e mais complexo se impõe. Serão necessários 
pela menos, três outros anos de preparação antes que se possa realizar o Concílio. 

Em, que ponto se encontram os trabalhos da sessão ante-preparatória. 
De qualquer modo, os trabalhos da Comissão estão em dia. Pediu· se a todos 

os Bispos residenciais e titulares, aos núncios e delegados apostólicos, aos prela
dos e abades NulliusJ aos administradore~ e exarcas apostólicos, aos superio
res gerais das congregações religiosas isentas e não isentas, ao vigários e pre
feitos apostólicos de apresentarem sugestões e de exprimir seus desejos. Num 
total perto de duas mil e setecentas pessoas. As respostas chegadas até o pre
presente momento ultrapassam mil e seiscentas; a porcentagem de respostas dos 
Bispos residenciais é particularmente elevada (cêrca de 80%) . 

Constituíam as congregações romanas, em seu seio, IComissõe? interiores de 
estudos, compostas de consultores, oficiais, sábios de diferentes nações, para fac 
Ulular as propostas a serem apresentadas à Comissão ante-preparatória. 

Finalmente, tôdas a::i universidades eclesiásticas e católicas, foram comuni~ 
cadas para prepararem estudos aprofundados, no domínio de suas especializações, 
sôbre pmblemas que podem ser utilmente discutidos e resolvidos o Concílio, 
A data final, fixada às uniyersidades é o dia 30 de abril do ano próximo. 

Enquanto isso, na secretaria da Comissão ante-preparatória, procede-se ati
vamente na catãlogação e agrupamento por matéria das respostas, à medida que 
vão chegando. É um ·trabalho bastante complexo, ~e se pensa no elevado número 
das respostas. 
Possúi-se um Serviço de Imprensa a qUe poderão dirigir-se OS jornalistas? 

Para tranquilizar enfim os jornalistas, assegurou-lhes. o Cardeal que será 
prevista a constituição de um serviço de imprensa (Ufficio Stampa) que lhes 
proporcionará a facilidade de obter informações precisas e oportunas sôbre as 
diversas fases do Concílio. 

Acrescentemos estas perguntas feitas ao Cardeal que não se encontram no 
texto de Osservatore Romano e que traduzimos do texto entregue à imprensa: 
Qual será a composição das Comissões preparatórias? 

E' prematuro de o dizer agora. Por enquanto, existe tão somente uma Co
missão 'ante-preparatória . No decorrer da fase preparatória serão constituídas 
"á:ias Comissões compostas de prelados, teólogos, canonistas, técnicos de todos 
05 países. Haverá Comissões para o estudo das questões dogmáticas, morais, li
túrgicas, e as Comissões com cargos mais modestos, mas muito importantes: ques
tões técnicas, econômicas, logísticas, etc. Será certamente uma organizacão com .. 
plexa e variada. 
Deverão os Bispos per11wnecer muito tempo e11:t R01rtil? 

Como ficoll' dito, o Concílio exige a presença dos Bispos. De outro lado, 
as necessidades das dioceses, nas atuais circt1nstâncias, exigE'ITl a presença e a 
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ui;ão vigilante dos pastores. Lcvur-sc-ão em conta estas duas exigências, redu
zindo ao mínimo possível a presença dos Padres do Concílio, em Roma. Será fácil 
de realizar esta condição se se pensar na grande facilidade com que hoje se pode 
comuicar C0111 os Bispos e no intenso trabalho de preparação. 

Q,uús são os tentas propostos pelos Bispos e outros prelados? 

Como é fácil de compreender J serão numerosos e variados; desde o pedido 
de difinições dogmáticas até a condenação dos "principais êrros modernos, a adaP"-'" 
tação da disciplina elo c!cro e do povo cristão, questões de liturgia, etc. 

Dentre tôdas as propostas apresentadas, a Comissão ante-preparatória- tem 
o encargo de escolher aquelas que, segundo seu pensar pareçam mais urgentes e 
mais oportunas para a renovação desejada da Igreja. Caberá depois ao Santo 
P:Idre precisar os temas elo Concílio. 

No fim desta interessantíssima e utilíssima conferência os jornalistas tim
braram em agradecer Sua Eminência pela exposiçã'o clara e prática de um 
assunto de tamanha importância e pela su.a cortês recepção, de que se mostraram 
simpáticos intérpretes, Monsennor Silvestrini e o secretário do Cardeal, Dom' Va
~eri, a que também não faltaram as queridas crianças da Vila Nazaré. 

CONGRESSO REDENTORISTA SOBRE A PASTORAL DAS 
SS. MISSOES 

De 6 a 12 de janeiro u.p. realizou-se na Casa de Retiros "São José", elTlI 
nela Horizonte-I\1G., o primeiro Con!!resso Redentorista sôbre a Pastoral das 
Santas Missões, do qual participaram 58 Padres Redentoristas, dos quais 35 da 
Província do Rio de Janeiro"DF .. 10 da Província de Sáo Paulo-C., 6 da Vice
Província de Rt'Cife-PE., 4 da Vice-Província de Campo Grande-MT., 2 da 
Vice-Província de Mal1áus-AM., e 1 da Vice-Província ele Pôrto Alegre-RS. 

Presidiu o Congresso o Revmo Pc. Gregório vVuts CssR, Provincial do Rio 
de Janeiro-DF., com a presença dos Revmos. Peso Provinciais de São Paulo-C .• 
Pc. Tosé Ribola CssR., e de Recife, Pe. Toáo Batista van Gassel CssR, sendo 
o co~rdenador do Congresso Pe. Tiago G. Cloin CssR. 

O programa do Congresso era. o seguinte: 
6 de .jan. 9.00 - 10.00: A Teolo.gia de conversão, pelo P. José :Henrique 

Broekhuisen CssR. 
10.30 - 11.30: A Teologia dos novissimos, pelo Pc. Leone Lo

pes CssR. 
15.00 - 16.00: A sociologia religiosa em função dos SS. Missõ<s, 

pelo Pe. Frei Francisco Cartuxo Rolim OP. 
16.30 - 17.30: Resultado da pesquüa saâo-eclesial 1'10 municí

pio de São Gonçalo-R!., pe!o mesmo. 
7 de Jan. 9.00 - 10.00: O "Centre Pastoral des Missions à l"intérieur" 

na França, pelo mesmo. 
10.30 - 1 I. 30: Experiências dominicanas nas SS. Missões, pelo 

Pe. Frei Nicolau Casagrande OP. 
15.00 - 16.00: Pregação positiva e doutrinária, pelo Pe. Gabriel 

Vilela CssR. 



CONGIlESSO REDENTORISTA SÔBRE A PASTORAL DAS SS. MISSÕES 189 

8 de 
9 de 

jan. 
jan. 

10 de jalt. 

11 de ja". 

12 de ja". 

16.30 - 17.30: Continuação 
Excursão vara Ouro Prêto-MG. 
9.00 - 11. 30: Função do Missão e selt critério de êxito, pelo 

Pe. Leão Douven CssR. 
15.00 - 17.30: Preparação em profundidade da Missão e utilida

de um Instituto secular especializado, pelo Pe. 
Joaquim Lisboa de Carvalho CssR. 

9.00 - 11.30: Missão e renovação da Paróq"ia em vista da per
severança, pelo Pe. Boaventura \Vitbroek CssR. 

15.00 - 16.00: Pregação adaptada ao ""eio rural e "rbano, ao 
",eio operário e burg"ês, pelo Pe. Gabriel Vilela 
CssR. 

16.30 17.30: Confissão: absolVição do pecado e revisão da vida 
tôda, pelo Pe. João Ev. Betting CssR. 

9.00 11.30: Função das solenidades paralitúrgicas, pelo Pe. 
Antônio Siqueira CssR. 

15 .00 - 17.30: Primado do amor e mêdo-psicose, pelo Pe. Tia
go G. Cloin CssR 

9.00 - 11.00: Relações em o Bispo 
~1issioJ'1.ários du.rante 
Lara CssR. 

e Vigário e privilégios dos 
a Missãa, pelo Pe. Lelis 

11.00 - 12.00: Fundação de um tcntro de pastoral redentorista, 
em plano interprovmcial, por uma comissão es
pecial. 

Inaugurando o Congresso, o Exmo. e Rev11lo. Sr. Dom João Rezende Costa 
SDB i DD. Arcebispo Coadjutor de Belo Horizonte, celebrou a S Missa na Ca
pela da Casa de Retiros, com um sermão sôbre a vocação do Missionário. 

Os' assuntos do -Congresso foram tratados nos primeiros dois dias em forma 
de conferências de 45 minutos, com breves discussões em plenário, nos demais dias 
em forma de 4 mesas redondas simultâneas de 2 horas e meia, .precedidas por uma 
breve introdução e sucedidas por relatórios e ulteriores discussões em plenário. 
No último dia uma comissão especial, composta de membros de tôdas as 
Províncias e Vice-Províncias, tratou sôbre a viabilidade da fundação, em plano 
iterprovincial, de um Centro de informação pastoral e de uma Revista, como seu 
órgão. 

A idéia do Congresso surg-iu da convicção de que a Pastoral contemporânea 
está tomando, sob vários aspectos, novos rumos e de que o apostolado redento
rista das SS. Missões não quer, nem pode, ficar à margem do intenso movimento 
pastoral. que domina, precipuamente desde a última guerra mundial, a Igreja in
teira, ínanifestando-se em um imenso esfôrço para conseguir uma cura de almas 

"lli1.is adequada, mais atualizada e mais eficiente. 
As discussões traduziam, de um lado, a preocupação da fidelidade ao ele

n:ento per~ne no sistema alfosiano das l\1:issões, particularmente quanto ao tema 
dos Novíssimos, e, de outro lado, a preocupa.;ão pela adaptação das S8. Mis
sões à realidade brasileira e ,às necessidades espirituais do momento. Foi discu
tido. de modo especial, até que ponto as 8S. Missões têm uma função, sob a orien
tação do Bispo e Vigário, na renovação da vida paroquial, contribuindo para 
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" consecução de um aparato pastoral mais adequado para enfrentar os problemas re
ligiosos da paróquia, através do fomento do apostolado dos leígos, como auxílio 
do Vigário'. i' 'i· I ,,~;,;Jl) 

O Congresso não visava uma precipitada transformação dos métodos e meios 
de trabalho missionário, mas uma tomada de consciência mais profunda da res
ponsabilidade redentorista perante as almas do mundo de hoje. O objetivo, por
tanto, não era o dei chegar a conclusões particulares a serem, imediatamente, pos...:: 
tas em práticas, mas o de estimular, através de uma franc~ troca de idéias entre 
os Missionários das várias Províncias e Vice-Províncias redentoristas do Brasil, 
I] interêsse intelectual pelos graves problemas e fecundos movimentos pastorais 
da atualidade, como também a reflexão pessoal sôbre o apostolado redentorista, 
particularmente no que diz respeito as SS. Missões. 

O ambientt' da magnífica Casa de Retiros HSão José" não contribuiu 
1J'lUCO para a f.raternal convivência e a franqueza de troca de idéias e discussões 
que reinavam entre participantes do Congresso, e assim, indiretamente, para o 
pleno êxito do mesmo. Pc. Tiago G. Cloin CssR. 

ENCERRADO O CONCURSO NACIONAL DE FORMADORAS 
DE CATEQUISTAS 

Em sessão solene, realizada a tarde do dia 7 de fevereiro, no Colégio de 
Sião, foi encerrado o Concurso Nacional de Formadoras de Catequistas, com a 
proclamação das vencedoras e entrega dos respectivos prêmios. 

Eis a colocação das finalistas concorrentes: 
a) Formadoras de nivel superior: 

b) 

1.0 lugar: Irmã Teresinha Longhi, das Filhas de São José (Garibaldi -
R. G. S:); 

2.° lugar: I,,1tã Dulce de Carvalho Rosa, das Filhas de Maria A'uxiliadora 
(Campo Grande - MT) ; 

3.° lugar: irmã BealrizG. A. Vallin, das Missionárias de Jesus Crucificado 
(Campinas - SP); 

4.° lugar: Irmã N el" de Sonza Cajmzzo, das Missionárias de Jesus Cruci

F orma"doras' 
1.0 lugar: 

2.° lugar: 

3.° lugar: 

4.° lugar: 

ficado (Pôrto Alegre - RGS). 
·de nivel médio: 
Da M ar/ângelo M aeiel Didier, das Filhas do Coração de Maria 
(Salvador - BA) : 
!la 'Anlonieta de O/;"e;ra Côrles, das Filhas do Coração de 
Maria (Curitiba - PR): 
Irmii Inês Oglwri, das Sacramentinas de Bérgamo C Sombrio 
-SC) : 
Ir,nã Mark, Dnefo, das Fillias de Maria Ãuxiliadora ·CCampo 
Grande -MTl. 

Os premlOS entreE:!ues foram os seguintes, tanto para as de nível superior 
como as de nível m'édio: 1.0 - viag-em de ida e volta a Roma,. com visita a 
Lourdes e Fátima: 2.0 - projetor fixo. com coleção de 200 filmes catequéticos; 
3.0 - biblioteca catequética; 4.0- bôlsa d.e estudo em Instituto Superior de 
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Religião o Brasil. 
O Concurso Nacional de Formadoras de Catequistas foi promovido pela 

Conferência dos Religiosos do Brasil, entre as Religiosas de todos os Estados 
que se dedicam à formação de catequistas em seus colégios, e se processou em 
três fases: primeiramente houve um exame interno entre Irmãs da mesma Con
gregq.ção, sendo escolhidas as duas primeiras colocadas para concorrerem 110 pró
prio Estado à escolha das canmdatas a finalistas; depois nm segundo exame na 
Secção Estadual da CRB, onde ficavam escolhidas as duas primeiras colocadas 
para o concurso final, no Rio; a terceira fase foi no Rio de Janeiro, no mês de 
janeiro do c. a., depois de um curso itensivo em preparaç_ão ao exame final. Nas 
últimas provas tomaram parte 12 religiosas, sendo 6 formadoras de catequistas 
de nível superior, e 6 de nível médio. As 12 finalistas do concurso pertenciam 
às seguintes Congregações: 3 Filhas de Maria Auxiliadora; 2 Filhas do Coração 
de Maria; 2 Missionárias de Jesus Crucificado; 2 Pequenas Missionárias da 
Divina Providência; 1 Sacramentina de Bérgamo, 1 Irmãzinha da :A:ssunção e 1 
Irmã de São José. Representados os seguintes Estados: Bahia, 1; Distrito Fe
deral, 2; Mato Grosso, 2; Paraná 1; Rio Grande do Sul, 2; Santa Catarina, 1; 
São Paulo, 3. 

A solene sessão de encerramento, presidida por S. Excia. Revma. Dom Al
berto Piazera, representando S. Emcia. Dom Jaime de Barros Câmara, e Mons. 
José Mees, representando S. Excia. Revma. o Sr. Núncio Apost6lico, estiveram 
presentes membros da Diretoria e numerosos religiosos e religiosas. Após a 
palavra do Secretário Geral, historiando as finalidades e as diversas etapas do 
Concurso, e do Exmo. Sr. Presidente da CRB, Dom Martinho Michler OSB, 
sôbre a hist6ria e a missão do Catequista através dos séculos, veio a palavra de 
aplauso ede incentivo de S. Excia. Dom Piazera, feliz em poder entregar os diplo
mas de finalistas às 12 Religiosas que se esforçaram tanto, dando um exemplo 
de acatamento e de fidelidade aos desejos e esforços da Igreja no Brasil, para 
uma maior penéfráção em tôdas as camadas sociais pelo ensino da Religião. 

O canto solene do "Te Deun~" e a bênção eucarística na capela do Colégio 
de Sion encerrou a sessão e o Concur~o das Formadoras de Catequistas. 

Às 12 finalistas ao Concurso, através destas páginas, vão os mais sinceros 
parabéns pela vit6ria alcançada, apOs dois anos de esforços contínuos para um 
mais intenso aprimoramento na formação de catequistas, e vivas congratulações 
pelo exemplo que deixam a tôdas as Religiosas do Brasil, neste apostolado Que 
deverá ocupar sempre o primeiro lugar em todos os nossos trabalhos e atividades 
de apostolado. 

COMUNICAÇOES 

O Cinema educativo e as Missões 
O ~nstituto Naci~na~ de Cine?,.a ~d~ca;i~o acaba de presentear a juventude 

estudantIl com o 5.° dIafllme da sene Hlstona do Brasil", intitulado: "A Obra 
da Cateq~~se (53, quadros), como també,:" a parte explicativa: "Guia para o 

. Pr~fessor (44 pagsr ~ começar pelas mIssões franciscanas, que foram as pri
metras entre nossos 1.n.dlOs, ,segue-s~ a catequese do clero secular, da Companhia 
de Jesus, dos BenedItInos, Carmehtas e Capuchinhos, tudo resultado do minu. 
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cioso estudo feito pelo Prof. Victor Zappi Capucci. Os cursos de nível médio 
e superior podem adquirir gratuitamente a série de filmes no Instituto Nacional 
de Cinema Educativo (Praça da República, 141-A), Rio de Janeiro. 
Congresso Mundial da Imprensa Calólica 

A União da Imprensa Católica, com secretariado permanente em Paris, comu
nica, através de seu boletim internacional, que de 6 a 10 de julho próximo haverá 
em Santander (Espanha) o VI Congresso Mundial da Imprensa Católica, tendo 
por tema principal: H A Imprnesa Católica, laço de união entre os povos. Informes 
e inscrição com a Junta Nacional de Prensa Católica (Apartado de Correos, 
14.530), Madrid, Espanha. 

Primeira Assembléia Geral da CLAR 
No próximo mês de maio. do dia 9 a 11, será realizada em Lima (Peru), a 

Primeira AssembL'ia Geral da Confederação Latino-Alnericana dos Religiosos, 
que atualmente tem como Presidente e Secretário Geral o Presidente e Secretá
rio da CRB. Nesta assembléia, que será presidida pelo Exmo. Sr. Núncio Apos
tólico do Peru, tomarão parte tôdas as Conferências Nacionais de Religiosos exis~ 
tentes na América Latina. O principal objetivo da Assembléia será o de pôr a 
CLAR em funcionamento pela-eleição da Diretoria definitiva, e principalmente 
pela organização do Secretariado permanente, devendo a Assembléia indicar tam
bém a sede definitiva da CLAR, que atualmente tem sua sede provisória no Mos
teir de São Bento, do Rio de Janeiro. 
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Formato rnaneiroso, disposiçAo nítida do 
assunto, desenhos e notas explicativas ca
racterizam esta brochura. As disposições 
gerais, à guisa de introduçAo, requerem aten~ 
ta leitura de quantos cooperam de qualquer 
modo nas funções sagradas ou as prepa
ram. A detalhada explicação das cerimônias 
respeita distintamente: a) o rito solene; b) 

as funções com assistência de diácono; c) o 

o rito simples, apontando nitidamente para 
cada função e cada lugar oS objetos a pre
parar e as cerImônias marcadas para cele
brante, ministros e coroInhas, como tam,,: 
bém as partes que tocam ao CÔ1'O e aos fiéis. 
Devido à sua linguagem precisa e acessfvel 
a clero e leigos. terá êste cerimonial seu 
lugar garantido nas sacrIstias. e nos lares. 

Frei Venâncio WiIleke _ OFM 

Pe. Henry Ramlére S. J. - O CORAÇAO DE JESUS Jj] A DIVINIZAÇÃO DO HOl'tlEl\f -
Caxias do Sul, Edições Paulin:ls (C. P. 173), 1958. - 460 pãgs. 

o Pe. Henry Remiére S. J. foi um gran"'
de apóstolo de devoção ao Sagrado Coração 
de Jesus e sebre ela muito escreveu. 

O livro que apresentamos. em versno 
protugUêsa, sob a respúnsabil:dade das Edi
ções Paulinas de Caxias do Sul, é um livro 
póstumo. E' const:tufdo por uma série de 
artigos, publicadas em lugares e épocas dl
ferentes, mas tão bem concatenados que não 
prejudicam a unidade de composiç5.o. 

o tema fundamental é demonstrar a ação 

do Coração de Jesus na economia da santi~ 
ficaçâo das almas. Para Isto, numa l,a parte 
tece "considerações gerais"; numa 2., indi~ 

ca os "meios gerais de nossa divinização"; 
nllma 3. "os meios particulares para essa 
divinização; numa 4. apresenta~nos "as con~ 
dmões práticas. 

Livro de pensamento e de teologia que 
agradará. as almas instrufdas e à. procura de 

fundamentação de suas crenças. - I. J. D. 
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