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AUMENTO DE ZÊLO PARA AS VOCAÇõES AOS 
ESTADOS DE PERFEIÇÃO 

Discurso de S. S. João XXIII aos participantes do I Congresso 
Internacional sôbre as Vocações aos Estados de Perfeição no 

mundo de hoje - 16 de dezembro de 1961 (1) 

Queridos filhos! 
O encontro de hoje e a satisfação que êle suscita em Nosso coração dis~ 

pensam qualquer preâmbulo. Dizemos somente - e isto baste para vos atestar 
a intensidade ele Nosso afeto - que temos acompanhado com a oração Os pre w 

parativos e a realização dêstc primeiro Congresso Internacional sôbre as Voca
ções Religiosas. 

Queremos, portanto, agradecer à Sagrada Congregação dos Religiosos c, 
antes de tudo, aVós, digníssimo Senhor Cardeal Prefeito, por terdes querido 
levar a efeito 11111 empreendimento de tão magna importância e que a competctr 
cia de numerosos mestres coroou de sucesso. 

SUBLIMIDADE DA VOCAÇãO SACERDOTAL E RELIG:;:OSA 

o Congresso salientou um problema delicadíssimo e urgente: as voca.ções 
aos estados de perfeição n.o mundo de hoje. O simples el1l111Clado do argWl1ento 
abre vistas de horizontes amplíssimos, onde motivos de alegria e esperança pro ... 
fundas se misturam com outros de apreensão e incerteza. Eis, de um lado, a 
composição variada das famílias religiosas que, pela fascinação das inumerávei;5 
formas de sua vida, atraem fileiras de almas juvenis em contínua renovação. D~ 
outro, está a constatação dos obstáculos que o espírito mundano suscita ao pri .. 
meiro despertar das vocações, interpondo continuamente as atrações da trí
plice concuspiscência (cfr. I Jo 2, 16), diretamente contrária aos votos de per
feição religiosa. Baste indicar uma mentalidad~ bem espalhada, que se serve da 
imprensa e das técnicas audiovisuais, para conseguir inquinar o próprio santuário 
das famílias. 

:@:ste estado de coisas, que não é de hoje mas que hoje mais se percebe em 
~ua difusão e periculosidade, impõe novos problemas e di ficuldades aos direto·' 

:(1) HL'Osservatore Rom;;tno~', 17 de dezembro. de 1961. Daremos n~stas página!'3 
amplo relatório sôbre o" Congresso ao q1,la:I a" CRB êsteve presen;te por alguns 
seus representantes. " . . 
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res de almas e a quantos se ocupam em escolher, dirigir ~ defender as vocaçõc')' 
Por isso, Nós saudamos com particular louvor e entusiasmo o impor

tante empreendimento da Sagrada Congregação dos Religiosos. O problema das 
vocações eclesiásticas e réligiosas é solicitude cofdiana do Papa que vos fala: é 
suspiro de Sua oração, aspiração ardente de Sua alma; é a intenção luminosa que 
confiamos no quarto 1Vlistério gozoso do Nosso Rosário, ao contemplar Maria 
que apresenta aO Pai Celestial o Sacerdote Eterno da nova Lei. E, como mani
festamos no comêço do mês de outubro, nesse NIistério "é lindo observar as ~s
peranças tão jubilosas do pel-ene florescimento das promessas do sacerdócio ... : 
Jovens alunos dos seminários, das casas religiosas, dos escolasticados "missiona-
~ios ... cuja expansão, apesar das dificuldades e dos contrastes da hora presen-
le ... não deixa de ser espetáculo consolador que arranca palavras ele admiração 
e de alegria" (L'Osservatore Romano, 1 de outubro cIe 1961, p. 2). 

A preparação das vocações para as tarefas da vida sacerdotal e religiosa 
Nos sugeriu indicações paternais 110 Discurso aos Reitores dos Seminários Maio
res e 1vlenores da Itália, a 29 de julho elo ano corrente. No seu conjunto, en
tão, consideramos esta como obra de grande responsabilidade, tratando da for
mação dos jovens seminaristas para a vida sac"2rdotal, da sua formação para a 
santidade de vida, e do StU preparo intelectual (A.A.S. LIlI, 196\. págs. 
559-565) . 

Quer hoje Nossa voz paternal salientar a beleza da vocação sacerdotal e 
religiosa. 

As Congregações Religiosas femininas aqui representadas ampliam o ho· 
rizonfe dêste encontro. São fileiras inumeráveis que dão o exemplo de sua vida. 
escondida com Cristo em Dms (cfr. Col 3, 3). exemplo de abnegação, de ser
viço realizado com tão grande zêlo, seguindo as indicações da vontade de Deus. 
Elas oferecem ao mundo, que ainda o sabe avaliar, ° espetáculo de perfeita ,Tir
gindade do coração e da generosidade até ao extremo sacrifício. E' a respo:it:t 
prazerosa de muitas boas filhas das cidades e dos campos, que provêm em grande 
parte elas associações católicas, que, atraídas por um ideal de mais alta perfei
ção, querem consumir-se unicamente para Deus e para os irmãos. 

FORMAS MÚLTIPLAS DE OFERECTIMENTO TOTAL A DEUS 

E' êste encantu da vocação que Nós, com espírito palpitante e confiado, 
exaltamos perante as famílias cristãs, em cujo afago de virtudes, iluminadas 
pela graça divina, desabrocham as vergônteas das gerações futuras, as novellcu; 
olivarum (51127, 3) do florescimento de amanhã; e particularmente dos jovens 
e das jovens, mais sensíveis às exigências da difusão do Reino de Deus, e preo
cupados pela própria perfeição e pela salvação das almas. A êles lembramos: a 
voz de Cristo ressoa ainda hoje no mundo, para trazer a seu séquito, com fôrça 
suave, quem pela oração, pelo serviço apostólico e pelo sofrimento, quiser tor
nar-se um arrastador de almas. Jesu chama para seguí-lo: Si vis perfcctus 
esse, vode vende quo.;: habes et da pauperibus, et habe/}is thesm<rum in eMlo et 
V"';, sequere me (Mt 19, 21). E' perder-se para reencontrar-se: dar a 1l1e, que 
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sabe restituir o cêntuplo aqui na teTra e a vida eterna no século vindouro (dr . 
. Me 10, 30), energias de alma e de corpo, dotes e possibilidades para o advento 
de Seu reino. 

As inúmeras famílias religiosas, espa.hadas pelo mundo em exercício de 
oração e de apostolado, oferecem à juventude a plenitude de um ide.'ll, pelo qual 
vale a pena viver e morrer: nelas. de fato, a Igreja apresenta às almas gener:J
sas várias formas de consagração total a Deus, dêsde a antiga segregação moná,i' 
tica e contemplativa às Ordens e Congregações de v~cla ativa, que 110 tempo pro' 
longam um aspecto particular da missão do Senhor. 

Seguir essa voz que chama quer dizer encontrar a própria vida, dedi
cando-se a Cristo e ao Evangelho (cfr. Mc 8, 35). A própria forma contem
plativa, que U111 mal-entcndiclo ativismo não compreende em tôda a sua beleza, 
é dirigida essenc:almente ao apostolado, pela oração e pela reparaçào, conforme 
as palavras ele Nosso Predescessor Pio XI: ":Multo p:us ad Ecc1esiae incrcmcn
ta et humani generis saIutem conferre eos, qui assicluo precum macerationumql1e 
of ficio funguntur, qu.am qui clominicum agrum laborando excoll1nt; divinarun1 
enim gratiarum copiam nisi in agr1l111 irrigandtull illa a coelo cleducerent, iam 
c-vangelici operarii sane tenuiores e labore suo fructus perciperent" C'Bula U1'I1,
Drafi[em, A.A.S., XVI, 1924, p. 389). 

Amplíssimos são os campos da pr~:rfeição religiosa, já que da procura ge
nerosa só de Deus, da fidelidade à sua graça e do trabalho contínuo de aperfei
çoamento interior provém o impulso para a generosidade, para o apostolado. Eis, 
portanto, as regiões lourejantes de messes, onde são necessárias as ma.nas apos" 
iO'/icae, as manus ad-iutrices: eis o apostolado missionário, que requer numerosas 
Yocações, formadas para as crescentes exigências da difusão do EV'angelho no 
mundo; eis a cura de almas nas grandes cidades, nas paróquias confiadas com 
tão grande cópia de êxitos também às famílias religiosas; eis a clelicadíssinn 
obra do ensino no preparo religioso e moral, mais que intelectual, da juventude, 
pelo que as famílias se entregam aos Religiosos e Rel;giosas com confiança, que 
não pode ficar desiludida; eis a aplicacào da caridade, no exercício das ohras 
de misericórdia, nas quais se assinalam Ordens e Congregações benemérita.'" 
perpetuando a passagem, aqui na terra, da Caridade de Nosso Senhor, de quem 
está escrito que pertransiit bCllcfaciendo et sa1wndo alllues (At 10, 38). 

NOVOS HORIZONTES PARA A MESSE DE CRISTO 

Estas necessidades esperam e clamam pelos operúrios da messe; sera, 
pois, necessário estudar e realizar todo o esfôrço para se conseguir que a :-;0-

ciedade de hoje, como a dos tempos dos grandes Fundadores e reformadore<:;, 
corresponda ao convite do Senhor. Novos horizontes abrir-se-âo no próximo 
futuro com a celebração do Concílio Ecumênico. A história ensilia que a cada 
C?ncílio sucedem-se eras de extraordinária fecundidade espiritual, em que o 
sopr~ do Espírito Santo suscita vocações generosas e heróicas, e dá à Igreia 
os homens necessários e aptos. Esta perspectiva de fé e de esperança inflama 
Nosso coração de uma pressagiosa expectação .. 
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Que vosso tribal"" «>njunto "omi""" • fuorCCff com 10<l0I os moi ... 
ai voeaçõt.s rcligioJu : aprt:ot>tla"do lua bel ... c leu d .. l"mb,..muto <lo modu 
mal. tonvwi",I~. a~t.an<Io-lIC d.,. meioo ""IBOrdinir .... 'lU" • i JIlr«ma. " 
~o c a t .... islo of., -.:mo ""ra a diluslo deItu idéiu. a ,lCOtISi.rio Iral>1· 
I/w" an ~. com ordel". com respeito ,,",iproo;o; I ........ mira" ben. 
lUperior da lereja uni""rsal na (tia! hã I",., para todos; .. bn distribuir " 
Ucro c ao Rtligi(iMI na' linhas de frell • . onde _ nr:ccssid .... f6. n'WDr, re
loovendo pr_upa<;õeJ compreensívei.; e dedicar 10<10 "cui<lado em lusc:tar fIOT 
tóda • parte Yoo.ÇÔH mai, num~ •. 

A .ti..;dade que se abre li 5a(rada Cong~ dos R.lit~ c a ca-J.a 
~ de YO$QI I ll$lituiç6es. dqloia lli#c primeiro eo.~ é "",:tiplic:t' " dig
na de todo "mlptflho. Noios fi ....... poMo de v61 rom lÔd:I. • romprttnSlo, a 
bentrQlencia de N_ espí rito c • """" oraçlo. 

Oh aim, t'l"loia, {> 1.IUI, ~r'rios à IUlI m • ..., quc no mundo im~m ... 
!)tI';I w I.ua .póMo!os " $aC01"OOtea ""nl"s, as n,inionirias M.óias, as irmãJ 
~ " inca"""". t A«n<Ic ... ~ dot jov",. e <lu jovens a""'" 
toei!! .. da V'OCaÇio; In que as fam,lias cristãs procur= auinalaMe dando ,. t ... , 
J"..,ja os ........ '.dorcI c as coopenuIons do &malllll1 

A ANSIA DO PAL PJ:t.QS povoe 00 CONOO 

Queridol filhos" {i!has1 
Ja qu<: temos a po.lavra Ol"na cireurutonciã IAo oportu .... por mnt;vo do, 

\'tINa prow:niftlcia clt tõdn :li pulet do mundo, pen!>iti ao Pai dcn-amar cu 
__ ~ u ... dor ~ pa.&I ";Im! o Seu • .,....., a procurar na pr6slri* j:ar
,iciJlllçáo com. .. dor C<)IUum o ettimulo e a """fiança """"",,,da_ 

ru ""n llid~aç6es aI'; aqui feita, abri,am pcr~l\te YO$SOI olhos hor;~

I"" promissor"" de bom apostolado e d. sen';ÇQ generoso de! .,.ridade Co' todos 
... .,.iscs. ...... n~ohuPl" distino;lo. e aI';'" das banrinos .. " ifiei_ que o ai.
tianiuno nlo admite. 

Nau tDdaa ... _iciaI que chcpm .ao Pa"" s10 jubiloou. E' I&bido por 
VÓI quanto - hi. quase qu;me _ - aconl_ t, """u:s dia •• se tM""" ".ai$ 
19udo, na grande na,ão que toma o nome de Con8,O. Na hora clt colhorr da i r· 
YQn: da in""pcn.!. ""i,. politica OI fr ulos "l"'radOl de bnJI·u tar. de prestigio, ,\o. 
;mpul$o r-ra obru de paz, ri. que aqutlu t~ru \>md;ta. 110 banhadas. clt ,.". 
rue [ E aq~1t povo, 5Obmudo ,. .... j ........ lude, é ooloado em oondio;6co muito 
d'fic:tis. tais que fa..era pnotr um futuro In<ftto. 

Nós que ttmOiI oontalO cotidilno 0Dm O Sancuo: de Cristo no m~bio Eu
cariltioo, não podtmo:I perrnancc:er ;1lICIISÍ.ri. 110 acervo de dores, de ruinal, 
de conseqüências, p""ximas t r..,>QI:U, de ordem mof,.! e _ia.l . prod" ,ido 1'0r 
wn estado de ODisal que prolllod:une" te N.,. a fl ige. 

1á. que YÓI ~ .. diletos filhos e filh:oa, .... ·mot em"" de que 
nJ.o ..,.lUUOS mal tnu",didos, em qualq ...... lupr mde l\'ossa p.lavra amargura
do. d;1cpr . 

A augú' lil do "",t que se n,,, fazendo COlItOtne Noao espírito . Porta,,-
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to, suplicando, Nos dirigimos a quantos podem e devem intervir,- para _que com 
o conselho desinteressado, com a informação objetiva, com a luz elo direito, coo
perem para que a paz seja restabeleci da . naquele País, para que para todos se 
preparem dias mais tranqüilos e serenos. 

Esta é a oração fervidíssimu que, pela intercessão da Mãe celestial, le
vantamos a Deus todo-poderoso. Queremos sentir-vos associados a esta oraçho 
a vós aqui presentes e a quantos, com espírito reto e de bom coração, se ql1e'~ 
rem unir a Nós. 

:Bstes votos paternais são acompanhados por uma especial Bênção' Apu::i:
tática que é, antes de tudo, para Vós, Senhor Cardeal Prefeito. e para vossos 
colaboradores na Sagrada Congregação, para a Pontifícia Obra elas vocações T::
ligiosas, e para todos vós, para vossas famíiias religiosas e para as famílias de 
sangue das quais provindes; e por fim, - C01110 jubilosíssima expressão augu· 
ral - para as jovens almas que nas casas de formação se preparam para con
sagrar-se totalmente a Deus, à Igreja, aos irmãos. 

o REARMAMENTO MORAL 

Advertência do Santo Ofício a propósito do "Rearmamento 
Moral" 

O Santo Ofício tem visto, com estranheza, que a:guns católicos, in
clusive eclesiásticos, esperam obter íins morais e sociais, por outra parte 
louváveis, no sei·o de um movimento que está muito longe de possuir o pa
trimônio de doutrina de vida espirituai e meios sobrenaturais ele graça, qilC 

é privativo da Igreja Católica_ 
Obsenllc!U ademais, C0111 grande admiração, a maneira como alguns, 

pelo entusiasmo exagerado com que defendem os métodos propostos peio 
"Rearmamento Moral", parecem crer - segundo a impressão que êles dei
xam - que tais métodos c meios no seio do dito movimento são mais efi R 

cazes do que no seio da própria Igreja Católica. 
Além disso, são muitos os que vêem no HReannamento l\-Ioral" um 

perigo de sincretismo e de indiferença religiosa. 
Por êste motivo o Santo Ofício repete as seguintes diretivas: 
1. 0. Não é convenie:nte que sacerdotes seculares e regulares, e menos 

ainda as religiosas, participem em reuniões do "Rearmamento "Moral". 
2.°. No caso em que circunstâncias especiais tornassem oportuna 

uma participação, deverá antes solicitar-se a licença do Santo Ofício. Esta 
licença será ltnicamente concedida a sacerdotes doutos e particularmente pre~ 
parados, espec:almel1te sob o ponto de vista doutrinaI e teológico. 

3.°. Por fim, não é conveniente que seculares católicos aceitem 
postos de direção no I'Rearmamento }'10ral". 

Bolet-im Informativo do CELA],! 
11.' 47, 5up1. I-l_ 



EDITAL DE CONCURSO INTERNACIONAL PARA UMA 
OURA DE CARÁTER SOCIAL 

A N"",Icio\u,," Apootólk. pod<: _ E>:nJOS. Sr<. Ordini rios o obséquio> 
do: le>'ar .. ronh"",nJalIO "" Uni,,,,roidad<:,o e F ... ,ldades Católic:u u '$tentt" 
m, IUU resp«t;y:lS tircun$Cr~ cdui'scica •• e de ""'MS hUlitulos ou f>"5'O" 
.... rti<ulalln('l"C ilU .. wdu cru quuUics de MXioIogia O ltfIlinte Edital de 
ct>nCUno: 

"Depois <la publ~ da E.nciclica .. Mal .... ct MiI(istl'1l". ° Olmilê de 
Coordcnaç1o 1"'''' a. t:..lobr1Io;ões do 70.0 Ani~ ....... rio d. E.nciclic .. "Rerum N'r 
"~rum", I'residido pelo &uintTltlui",o Sco,hor C~rdeal Fernando C<:nlo, uo 
inluilO de promo""c um e'lu,t., mai. nl'rofu" dado • alu31i ... do <Ia orolr;na "". 
,;al da Isuja, nbri" n'" concur.so ;1I\.rn""ioruol ""'" 'u,,> obra de <'arál<r cit,,· 
lifico .00", ° seguinte I.", .. ; "O MagiilÓTÍ(I Soe:at da Igreja. <le Lo.-to X!II 3 
Joio XXIII". 

A ponicil'lçio no concuRO obodeo:u;í ãJ seguintes nonnaI' 
I. - No CGICUnO 1>OokTlo participo, Uludio.QS de 100,,1 li nxÍ<lll,li' 

oJados, fOm obrai ineditu, >Utttpth-ds di: -= .... inaladas a um "asco públ:co. 
10(1. lUa 1~li ... CODI.'bui(.\Q .. ('OO,hecimcnlo da doul<l .... .,x;aI (T;,ti. 

2. _ Os tnbooIhos d.~liki(: .... fad"" que poderio ~r redigitloo cru ;",1;,' 
uo. fl'1l'lCis, inglk. al .. ",io. "POnho!. pon'1j(l~. do~<rilo se •• "v;"oo.. at'; " 
,lia JO de outubro d. 196Z ... n ",,",.ro de c,nco v: .. "p:a, ... it Sct",'aria do Co· 
mi ,. de Coo,d.,,~~ão para a. Celebrt<;6e, do 70.0 ""niv(Tsú,Í(I <bo }:"ci<:k .. "Re' 
ru", NOt'an,m" em Ro",a (Via della Ol"ciliuione, I); ~n, caso de dilYid:\ ~ 
,..,.peito <Ia data do '""v;o, seri d«er",õnad>. a da!3 do timbre POS!3I. 

J . - Os nen'pla!'a de <:Ida obn. de""'""" ser a!>Ôni,,,,,, c "",,,,,00. 1'''< 
,In, 111010, ""~ ",rã repetido Ikntro de "n, envC'lope fechodo. CG\ttndo "om. c 
00II"""",,., g ........ IÕdadeo. mdereco c 00la t:<o-bibli<.«r.ifu do autor. 

4, - As obfas ocdo jutcalbs ror urna """,ialo "on,.,.da pelo Com;,': 
de Coord~~-..;io. 

S. - O co"cuRO i <l:tado de uni prin",iro pr1m\o, no valor de u'n "". 
lhão de li .... , i .~lõana •. c de u'" acgundo pti-mio. , ., ,,,,101' de n!Cio mil~ t1e 
li",. ;to!;a",.. 

6. - O Co",i .': <lc Conr<l.rw;io. gr:r.çaa à nmnifiei:"cia do Santo Pad,,' . 
... cncarrel{ari rl~ pul~~,çlo d:I obr~, que fit-r julcado n"rccclcr~ <lo "ri_.ro 
I"."'io, d«ti,,,,,1llo gra'''''''''''''''c ao .U'OT um ddermi,wlo ",,,ntro de c6piaa. 

7. _ Os I .... baj!>oo. datilognf..Jos du obras não pr.:,.,õa,," fica,io à di3. 
~ dos ~t"" a,ê tl'if; ........ depois tia dol1a da pror:lamaçlo <lo prê, 
",io; I .... """""ido .... c poriodo .... no diotribuidos Oi . nbttlla dat:Jocrafado!.. 
""" q.w. não 1':"- pedida. rntiu.i(io. O Comitê de Coordcn..;lo não s.e. • .,. • . 
I_bil<u por e~m ... ;. alnv;oo. 



RESOLUÇõES DA I REUNIÃO DA JUNTA DIRETIVA 
DA C.L.A.R. 

Aprovadas pela Sagrada Congregação dos Religiosos 

Publicamos as r~ Conclusões da Primeira Reunião da. Junta D·ireti:L'(~· 
da CLAR", l'eali~ada na cidade de Bogotá de 21' a 24 .de fe"ereiro ele 
1961) assÍ-m C011l0 vêm C0111HII·icada'S pelo Pc. Jorge Sousa lVúiíez SDB. 
Secretário Substituto da. mesma, a tôdas as Organizações Naâollais de 
Rcl-;"lgiosos pertencentes à mesma. 

Das reuniões rcali:::adas surg'iram vár'ias rcsotuções que foram sub
metidas à aprovação da Sagrada COl1grcga-çiio dos Religiosos) a q'ual, 
com data de 13 de m.a-i~o) c.t-pressou slla satisfação pelos 1'esultad'os ob
tidos e, a. 1 de julho, se dig/loU o'provar as ditas conclusões com algu
mas modrilicações já úlfrodw::idas 1/0 presente texto. 

Uma 'Jwvidadc 1JIU~to importante foi a designação da cidade de 
Lima como sede do Secretariado permanente da. Clar, que funciona em 
Calle SQ.11 Marcelo, 391, ap. 2266, na residência dos lrmfios Ma-ristas 
que para tal generosamente puseram à disposição suas depend~ncias. 

N.o entanto, CO'1Jt pesar comu.nicamos o falecimento do Rev/'llo. Pe. 
Emílio Arango SJ, designado Secretário Geral da CLAR, o qccal 1/ão 
assumiu o cargo pelas resp.ollsabÜJlades que tinha ainda· como Provin
cial dos Jesuita<s de Colômbia. Quando, termi11ado. o prazo de P1'ovin~ 
cialaâo, f'o:i t011lar u.m justo d-escQ.llso para. depois iniciar suas ah~-vid(l,
des como Secretário Geral, a morte o le'lIOlt para. o suprc/1I-O descanst) 
no céu,. 

1 - CRIAÇÃO E FOMENTO DE ORGANIZAÇÕES NACIONAIS 

1. É um fato que as organizações de Religiosos já existentes se foram 
criando conforme as características e peculiaridades de caela país. Daí que di· 
ferem em seus nomes: algumas chamamwse Conferências, outras Conselhos, ou
tras Federações, etc. Pelo mesmo motivo há também formas distintas de orga
nização: há as que agrupam Religiosos c Religiosas, e as que funcionam sepa
l"adamente com uma junta ou comité coordenador. 

2. É desejável que as novas organizações adotem um dos nomes já exis
tentes. Isto fomentaria a uniformidade, que é um dos objetivos da Confedera
~ão Latino-Americana de Religiosos (CLAR). 

3. Na Assembléia Geral de Lima ficou determinado que tôda organi-o 
zação de Superiores 1{aiores aprovada pela Santa Sé seja automàticamentc 
membro da CLAR. Uma das principais incumbências do Secretariado é fomen
tar a criação destas associações onde nfLO existem e manter-se em contató com 
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4 , O Se<:TCtariado "pTCsentará o mais depreua pos.sível uma li.1:I. COI'" 
p!~ta de tooo.& as organi.ações ui$lOlltes, <:<>tn SUl nomenclat"ra, ,ua. caracter;.· 
ticas orgânicas, endereços ele . , para ser remetida ao, ~lUais Dle,"b"" da J"nl~ 
e a lõdas as Ofgoniuo;o5es nacionais . 

S. Embora ""mente u orga ni t;l~ã(5 de Superiores Maiores devam ""r 
consid=<la. COmo mmlbt03 efetiYO:$ da CLAR (clr . Conclu5Õe:l da A!IS(I1,blo,ia 
de LiMll), todavia o S=etariado procurara. fomenlar por tooa a parte,," :fo
dc.rao;lies por Minisl .... i"" e seguir depoi •• e" desenvolvimento. 

6. Para dilutidar as d,ivid"" que se ' pr."."laTem na coo~ão de 
uma Assembléia Geral da Q.AR e enqu.llIo •• Ia";;o determinar outra coi .. ,. 
~ugere li co." i...;:o que 1Ô<13 li organiu,ão nacional, única ou dupla. tenha unI .... 

voto na rus.mbl~ia GemI. 
7. Pua que.s orgllniza<;õcs , ,,,,1><u,, vida" eficácia, ' ug .. e-se: 

a) Criação de comi.w.s n:giol1a i. e .Ié JQ<:li$, COm um aicanee detennina,lu 
pelas condi.;õea de cada pai., 

h) El3bor~ão de \Im Rt(llllamento para estas organ iza<;1\cs sea:ionai,. p"b 
]una Diretiva. 

c) Visita à . Conforêoci .. s seccionai. pelo Presidente ou pdo Se<:retário ou por 
um Delegado da Organi.~1o Nacional. 

8, ~ tw:eSSário que a. Organiuo;6es de $up«ior.. I.faior •• de cad~ 
pais op"Tem .em O$I .. ila oolabora,ão com a Hierarquia, em tudo O que .... I~
r~ às atividades apostólicas gerai . , 

11 _ SECRETARt.\DO: RROULAMEN1'O PROV1SóRlO PARA O SECRSTMIA' 
DO PERMANENTi 

0.1" 1.' - Nal"uJ14 6 EJm,l"ra 

Art. I. O Secretariado P~rmantnte da CLAR é um órgão de ~iD 
da A..sel11b1ôa Geral. da Junla Diretiva. Teri. sua sede ~a dd.;de de Lima, de' 
teTmi~ada pota .. ta finalidade p"13 Sagrada CongTegação do. Religiosos. 

Art. Z. O SecTetanado subdividir· ..... ~m sec<j5es ou lubstt ... tariaoo.. 
confom1e o indicarem as nectssida<les. e a evolução das atividades da CLAR. A 
criação dos $ubsccretaria<loo dependerá da aprovação da Junta Diretiva t <1a 
ori""t~io da Sanla Sé. 

Ar! . 3. A direo;iio ... respon .. bil id.d~ imediata do Se<:retariado per
tence ao Secretário c"ral soh a d<pen(\.;ru:a do p",.ident. da CLAR. o quo!' 
em nOflle e <()IH ~ ,utori.açlio da junta. ori<:nta e vigia .s atividad .. do s.c,..,ta· 
nado . 

Ar!. 4. A nQnte<l~io e dura<;1o nQ cargo de Secretário Geral e.tio te· 
gulad"" pdn .... fI. 13 dos Esto.lutos da CLAR. O cargo durará \rês a1l03. pc>
,lendo .u rt'tlcito. Caso venha a faltar, serã substituído POr aqu~le . ub·..., .. · 
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tário que tenha sido designado como primeiro pelo Presidente. Em tal caso o 
Sub-se.:rctário l~m questão faria parte da Assembléia ou da Junta, porém. com 
voz mas sem voto, e o número de votos seria completado com o suplente do Se~ 
cretário. 

Art. 5. Pertence aó Secretário Geral assinar 
oficial elo Secretariado, tanto a que sai de seu próprio 
diversos sub-secretariados e outras dependências. 

tôda a correspondência 
escritório, quanto a dos 

Art. 6. O Secretariado sugerirá ao PrESidente os membros 
Institutos que possam colaborar nos trabalhos do Secretariado, a 
êle apresente o pedido aos competentes Superiores Maiores. 

dos diversos 
fim de que 

Ar!. 7. Os Religiosos e' Religiosas que trabalham no Secretariado per
manecem sob a jurisdição de seus respectivos Superiores, porém, solicitar-se-á 
respeitosamente que sua remoçãlD não seja feita se não de acôrdo com o Presidente 

. da CLAR, tt11do em conta as necessidades do Secretariado. 
Ar!. 8. O pessoal leigo subalterno do Secretariado Geral perceberá os 

~onorários correspondentes; enquanto o pessoal religioso do Secretariado rece
berá retribuição conveniente, dentro das possibilidades econômicas. 

Ar!. 9. A direção do Secretariado Geral em todos os sms aspectos per
tence ao Secretário Geral, o qual é responsável perante a Santa Sé, perante a 
Assembléia Geral e perante aJunta Diretiva do funcionamento das atividades e 
das publicações do Secretariado Geral. 

Art. 10. Os sub'secretários serão nomeados pelo Presidente da CLAR 
de acôrdo com o Secretário Geral e dependendo em tôdas as suas atividades do 
Secretário Geral. 

Capo 3." - Funções do Secretariado Geral 
Art. 11. O Secretariado t11Carregar-se-á de tudo quanto for incum

bido pela Assembléia Geral, pela Junta Diretiva e pelo Presidente. Em parti, 
cular: 

a - Deve seguir com atenção. e de forma organizada todos os prob~e' 
mas que afetam a vida ou as atividades dos Institutos Religiosos na América 
Latina. 

b - Deve manter-se em comunicação com o Conselho Episcopal Latj·· 
no·Americano (CELAM) fornecendo-lhe tôdas as informações que lhe possam 
s~r úteis ou que o mesmo solicitar . 

. c - Por"'se-á em contato com as organizações, principalmente Católica;:; 
Latino-Americanas, Inter-americanas, Internacionais, para oferecer aos Institu'" 
tos Religiosos o apoio e as oportunidades que elas possam oferecer-lhes e por 
SUa vez proporcionar os próprios serviços em benefício de· campanhas digna:; 
de apoio. 

d - Estará à disposição do Presidente' da CLAR para o trabalho pre' 
paratório das reuniões da Junta Diretiva ou trienais da Assembléia Geral. Para 
umas e outras deverá ocupar-se especialmente em preparar: 

1) Um relatório o mais cOli1pleto possível sôbre .a situação das Orga
nizações Nacionais de Religiosos· na América Latina. 

2) Relações sintéticas sôbre o estado do escritório e das atividades do 
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Secretariado Geral e de suas dependências. 
3) O material neccessário para o estudo prévio dos assuntos que deM 

vem ser tratados. 
e - O Secretariado dirigirá tôda a espécie de publicações recomcnd:t

das pela Assembléia, pela Junta Diretiva ou pela Presidência. De modo especi~l 
responsabilizar-se-á pela publicação das conclusões da Junta ou da Assembléia, 
previamente aprovadas pela Sagrada Congregação dos Religiosos. 

f - Estudará a conveniência de publicar periàdicamente um boletim in·' 
f ofmativo. 

Capo 4.° - Relações co'" a Santa Sé 

Art. 12. O Secretário Geral manterá contato COI11 a Sagrada Congre
gação dos Religiosos e periodicamente enviar~lhe-á uma relação detalhada das 
atividades da CLAR. 

b - Transmitirá ao Comité Romano de Superiores Gerais as comun:ca M 

ções que julgue oportunas para o bem dos Institutos Religiosos na América 
Latina. 

Capo 5.° - Relações C01l/. as Clonferências nacionais de Religi.fJsos 

Art. 13. O Secretariado Geral matiterá contato com todos os Institu
tos e Casas Relig-iosas da América Latina por intermédio das Organizações Na
cionais' para informar-se e informá-las de tudo quanto possa ser reciprocametr 
te útil e necessário. 

Capo 6.° - Arquivo e Biblioteca 

Art. 14. Na Sede do Secretariado Geral organizar-se-á um arqtuvo que 
estará à disposição dos membros _ da CLAR. 

Art. 15. Procurar-se-á formar uma biblioteca com caráter geral e c:;
pecializado para serviços cle todos os Religiosos e não Religiosos que o solicitem, 
de acôrdo com as normas que venham a ser estabelecidas. 

Art o 16 o O Secretariado Geral designará um arquivista-bibliotecário, que 
será sempre um membro de U111 Instituto Religioso o 

Capo 7.° - Parte econô-m.z'ca.. 

Art. 17 o o. Secretariado manter-se-á com os meios que a Assembléia 
Geral ou a Junta Diretiva determinarem. A administração econômica será con
fiada a um Ecônomo, que poderá ser assessorado por um comité econômico apro
vado pela Junta. O Ecônomo dependerá em tudo do Secretariado Geral. Será 
função do Ecônomo encontrar Os meios para a manutenção do Secretariado, cle 
acôrdo com as normas que a Assembléia 011 aJunta lhe derem. 

Art. 18. O Tesoureiro formará parte do pessoal ordinário do Secre
tariado e poderá ser simultâneamente sub-secretário ele uma secção. 

Art. 19. Será função primordial do Tesoureiro elaborar o orçamento 
dos gastos, prestar relações semestrais ao Presidente e ao Secretário, anuais :ls 
Juntas Diretivas e trienais à Assembléia. Vigiará a execução do Orçamento. 
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III - SEDE OFIC!AL DO PRESIDENTE 

A Sede Oficial do Presidente da CLAR será o lugar onde se encontra 
estabelecido o Secretariado Permanente (Lima). Portanto, para ai deve ser 
~~viada tôda a correspondência relativa aos assuntos de competência da Presi
dência. 

Por sua parte, o Secretário Geral cuidará de remetê-la o mais depress:l. 
possível ao Presidente, acrescentando - se o assunto o requerer - seu parecer 
e suas observações. 

IV - CENTRO DE INFORMAÇAO 

1 . De acôrdo com o art. 2 do Regulamento do Secretariado, esta C'T 

missão sugere que um dos primeiros Sub-secretariados a serem constituídos seja 
o de informação. 

2. Entre as atividades dêste Sub-secretariado deveriam salientar·se as 
seguintes: seleção de experiências originais dos Institutos Religiosos, permuta 
de revistas, reprodução de informações anuais sôhr,,: as atividades realizadas, in~ 
tercâmbio de iniciativas apostólicas, orientação sôbre possíveis soluções para pro
blemas e dificuldades modernas, etc. 

3. Conforme o art. 11 elo Regulamento elo Secretm-:ado, recomenda-se 
de modo especial a remessa de informações à Pontifícia Comissão para a Amé
rica Latina (C.A.L.) ,wc1s boletins diocesanos, ao anuário pontifício e aos anuá
rios eclesiásticos das nações latino~americanas, às agências e diários católicos! 
casas generalícias, etc., afim de manter vivo o interêsse pelos movimentos relI
giosos latino-americanos. 

4. Terão especial importância os contatos pessoais do Secretário Geral 
e do Sub-secretário com as entidades nacionais e internacionais. E deverá ser 
promovido o ingresso de novos Institutos religiosos na América Latina, especial
mente nos lugares e ambientes mais necessitados. 

V - DEPARTAMENTO DE ESTATíSTICA 

Em cumprimento de nossa missão para estudar o departamento de Est:l.
tística, nos permitimos fazer as seguintes sugestões: 

1 . A CLAR recolha todos os dados estatísticos dos Institutos Religio
sos e Organizações Eclesiásticas da América Latina para um completo conheci
mento do desenvolvimento de sua vida religiosa. 

2. Que se insista para que tôdas as Organizações Religiosas criem ~ell 
Departamento de Estatística e o mantenham em dia, e, se fôr possível, o Depar
tamento de Investigações sócio-religiosas, em conexão C0111 o E pis c o p a d o 
Nacional. 

3. Para que estas Estatísticas sejam uniformes, o Secretariado forneça, 
quanto antes, formulários adequados. 

4. As organizações nacionais formem pessoal apto para seu departa
l,?-~nto de Estatística, tanto nos cursos pastorais para Sacerdotes, Religiosos e Re
ltglOsas de seu país, quanto enviando-os aos centros especializados de outros 
países. . 
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VI _ RSLAÇOES ENTRE O ORLAM E A CLAR 

I. O Secretariado Geral da CLAR pt<Iiri ao Secrtlariado 'do CELAM a 
«IItIunicao;io de lôdas as contlus&, da, vári .. ,""uniões do CELAM no qM ~e 
rde""" ao. Rel\giO$05, a lim de 'to" ... , ool1s<:iência ..... i, viva de 110_ reopo"sa
biliw.des em colabora, e lrabalhar d. acôrdo com a Hierarquia. 

2. lmponância da cooperação dos Religiosos em !'dação ao cumpri ' 
"'''''10 <;lu- oondus&, do Rio de ]omiro e das reuniões do CELAM; 

I ) Esta coopera~~o é importante porque ~rtm«tl101 ao Corpo M'stõ;:o d.. 
Crislo e ~m continuar !IU3 obra rWenIO<a . 

2) Porque O apo$loJa<lo Hierárquico vell' de uma SÓ f()lll. e poder, o Vig4rio 
d._ Cri.flO. . 

3) Po'que a unidade e colabot...:;}o mut1l;l de lôdas a. fô,...... vivaJ da 'gr<'ja 
c,iam sem duvida maior didcia na a,àO 3!,,»tóha. . 

4) Porque as co"dus6t.s do Rio d.. }<>miro _ as reuniões do CELAM n~o 
podem ser ~fizada.>; ~m grande porcentagem ; ou sQm_nte poderão .... 
bem realizad .. COm o conrnr50 dos Rtligiosos, uma v"" que as dita. ""n
clusões ... relerem á, alivida,,", educacionai., 3ssistmciai., ""';ai. , mi,
";on~ria., tle., a. quais principollllente .,tão sol> a mpomaMidade do. 
Religioso.. 

J . RtSpoIIsal>ilidades que os Rd igiOSO$ 11'", pelos metivos $\\pra-i,Kli -, 
I) A obrigação de cooperar com a Hierarqui~, d. "', ... n,ane!ra imed:ata 'n, 

através do CELAM, é grave, pois ",,,,,,e da ",.,.."a voca,10 $3.cerd:.> ~al e 
religiosa . 

2) Existe uma responsabilidade histórica, uma vi. que os l(e:ig;05O$ troUJ'~
ram l O novo cont;ne!ltc 3 Fé .• é $tU d~r con~rvá-!a • aumentá-Ia. 

J) Todo o Tnslilulo Religioso loi ,prov~do p'la Igreja cOm uma final ida,!. 
especifica que deve cumprir. 

4) No r ico caud:tl do apo$tolado d" Igreja .,,;stelll muilos ramos que são rca
liudos quase que CXcl11Siy,unellle pelos Religio-. 

4. Por quais razões não se pu<kra prestar "t~ agora esta cooperação 
110' eampo.o naciol1a1 • """ti".." ... l; 

I) Por lalta de orga"ilaÇâo, devi<l:o • ausência de órgãos <le coordenação . 
2) Faha de planos de trabalho coletivo. ' 
3) Falta de villio lotal dos proble",as cont inentai • . 

S. Po~ quais ratões poder !Itr pre.lada agora esta rouperaçh com ~ •• 
p'u nçu fundadas de ~"ilo nos mesmos campos: 

I) Porque!lt cbegou em grande porte a formar maior """",,;énc'a de Te'pou ' 
""bil,daM do apo.ololado. . 

2) Porque existem já .".goni"""s a~uad.,. para «Iabel""". a cOOper:!çâo 
mútua, e ollOnunidade!l <It eslabel=r r." ni6es periódica. internacionai •. 

J) Porqne todo isto trabnlho. de unidade e de roordC1l.lção prové.u da vontacle 
da Sa'lla SI. 
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6. . Recomendar ao Secretariado que, sem perder de vista as finalidades 
específicas da CLAR, procure sincronizar tôdas as suas atividades cOm OI CELA!vT, 
especialmente naqueles trabalhos que mais correspondem aos Religiosos, para 
que·l1ão haja disperdício de energias. 

7. A Primeira Junta Diretiva da CLAR quer deixar certeza de sua ade
são filial e de sua reverência à J:-I1erarquia, e de sua vontade decidida de colabo~ 
rar com Ela, seguindo com fidelidade suas orientações. 

VII - MEMBROS SUPLENTES PARA A JUNTA DIRETIVA 

1 . Em vista do art. 9 § c dos Estatutos da CLAR, a fim de que haja 
sempre número completo de representantes nas reuniões da Junta ou da Assem
bléia, considera-se conveniente a nomeação de 8 (oito) suplentes: 4 Sacerdotes, 
2 Irmãos e 2 Religiosas. 

2. Pela primeira vêz seriam nomeados também pela Sagrada Congrega
ção dos Religiosos, como o foi para os titulares. 

3. Sugere-se que sejam de países e Institutos Religiosos não represen
tados ainda na Junta Diretiva. 

4 As suplências serão por ordem numérica, para os Sacerdotes, para os 
"Irmãos e para as Religiosas. 

s. Será obrigação do membro principal que se encontre impedido de 
assistir, avisar ao Presidente para que êste avise o suplente que deverá repre
sentá-lo. 

6. A renovação dos suplentes será feita pela Assembléia Geral, na mes
ma forma determinada pelo Art. 12 inciso b) dos Estatutos para a renovação 
dos membros principais. 

V!U - SEDE DA JUNTA DIRETIVA 

Por maioria absoluta de votos, a Junta resolveu fixar a última semana de 
abril para as reuniões anuais da Junta Diretiva. 

Do mesmo modo foi escolhida a cidade de Buenos Aires para sede da 
próxima Junta. 

lX - PRESUPOSTO E FINANÇAS 

Sugestões para financiar inicialmente a .organização do Secretariado: 
1. Que a Junta determine que durante um qüinqüênio se solicite a todos 

os Religiosos da América Latina a contribuição anual de 0,10 centavos de dólar 
para cada Religioso. 
. 2. Que o Economato da CLAR elabore um projeto sôbre as possíveis 
fontes de entrada de uma organização nacional, para transmití-Io a todos os seus 
\nembros, na esperança de que com uma porcentagem de seus lucros possam con
Jribuir para a manutenção do Secretariado. 
'i 

3 .. Que.p..$ecret~ria~o procure. ajudar as organizações nacionais .para que 
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enviem ao Rio de Janeiro um Religioso ou uma Religiosa, ou um leigo,- que ob
servem a técnica dos serviços da Conferência do Brasil. 

4. Nos países ,onde é permitido ou se costume fazer quermesses (feiras, 
festivais, etc.), pede-se às comunidades religiosas que tênll colégios organizem uma 
destas espécies de beneíiciência em favor da CLAR, ou ao rilenos outorguem uau 
parte de quanto .fôr arrecadado. 

S. Que o Secretariado e o Economato da CLAR se ponham em contah 
com algumas organizações da América do Norte ou de outros países, principal
mente católicas e religiosas, que ·puderenl prestar uma ajuda econômica, COlllO, 
por exemplo, a National Welfare Conference, Cha'fitas, Comisión pro Am':'
rica Latina (CAL), etc. 

PRESSUPOSTO 

Considera-se que se lograrmos juntar 500/0 do que corresponderia à crmtri
buição solicitada de dez centavos de dólar por Religioso, seria suficiente para co
brir as despesas do primeiro ano de trabalho. 

Lima, 4 de novembro de 1961, aniversário da Coroação de S.S. 

A COLEÇÃO F T D apresenta na linha de livro.s de 
Pedago.gia as obras que não po.dem faltar em nenhuma bi
blioteca pedagógica o.U religio.sa: 

1 História da Pedago.gia, L. Ribo.ulet, 
670 páginas, Cr$ 200,00 

2 Psico.lo.gia aplicada à educação., Ribo.u-
let, 330 pág. Cr$ 100,00 

3 Para melhor ensinar, F. Léo.n, 170 pá-
ginas Cr$ 100,00 

4 Diretrizes meto.dológicas, F. Léo.n, 
370 páginas Cr$ 100,00 

5 Disciplina preventiva, F. Léo.n, 300 
páginas Cr$ 200,00 

Pedido.s por Reembolso. po.stal ao.: 

Ir. Savério. - Diretür da Co.leção. F T D 
Rua Lavapés, 1009 - S. Paulo (capital) 



o PRIVILÉGIO DA ISENÇÃO DOS RELIGIOSOS 

Pe. Giovanni da S. Giova""j in Perdceto OFM Capo 
Consultor das Sagr. Congrego do< Conc·ífio e dos Semi· 
nários e U"iversidades de Estudos 

A isenção é um privilégio antiqüíssimo que Os Romanos Pontífices, em 
virtude do primado de jurisdição, no decorrer dos séculos, freqüentemente e 
com prudência concederam às Ordens Religiosas; e firmemente defenderam, 
em vista de um bem maior para tôda a Igreja. 

Para que tenhamos um conhecimento claro dêste privilégio singular, é 
necessádo estudar ao menos brevemente: 

1) a natureza e o conceito da isenção; 
2) as origens e o desenvolvimento histórico da mesma; 
3) a isenção em sua idéia atual; 
4) necessidade do privilégio; 
5) suas vantagens para a Igreja Universal e para as Dioceses em par" 

ticular. 

1 - NATUREZA E CONCEITO DA ISENÇAO 

Quando falamos em isenção, em geral pretendemos aludir a um privi
légio em virtude do qual um corpo moral, uma pessoa física ou um lugar ficani 
subtraídos à jurisdição ou dependência de uma autoridade subalterna, para é;,:.
pender imediatamente da autoridade superior (cfr. Ojetti. Syl!opsis, Exemptio i, 

Quando falamos da isenção dos Religiosos, referimo-nos ao privilégio de 
serem dependentes diretamente da Santa Sé, e não do Ordinário diocesano. É 
um privilégio, isto é, uma exceção à lei comum, pela qual o Bispo é a primei
ra e 'a única autoridade na Diocese, da qual todos deveriam depender, à qual 
todos deveriam obedecer. 

Na Igreja universal o Bispo é uma autoridade subalterna, subordinada 
ao Romano Pontífice, o qual pode evidentemente limitar àquele a própria au
toridade episcopal, como lhe limita o território, eximindo de sua jurisdição P'~'S'w 
soas físicas, pessoas morais, instituições etc ... 

Desta sua alta e suprema autoridade sempre se serviram os Pontífices, 
quando pretendiam obter uma vantagem maior do fato de pessoas e instituições 
!lerem dirigidas e governadas pela autoridade universal da Igreja, antes que por 
uma autoridade inferior de um território eclesiástico particular (cân. 615·620). 
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como um pároco, mas sempre lim'itando~o às pessoas do mosteiro. Todavia esw 

tamos ainda muito longe do concecito de isenção: era como que uma preparaw 

ção longínqua e incônscia para o privilégio. 
Um primeiro indício de isenção o encontramos na Igreja africana, pelos 

fins do século IV Ou começos do século V, quando Os patriarcas orientais co'" 
meçaram a introduzir na liturgia a cerimônia do chamario "Stauropegii ius". 
Consistia em plantar uma cruz em determinado lugar, escolIlido para a cons
trução de um mosteiro; dêsde aquê1e instante o próprio Patriarca tomava sob 
a sua autoridade imediata o lugar e o futuro mosteiro, subtraindo-o à jurisdição 
do Bispo do lugar. Era uma espécie de isenção, de certo não ponti-fícia, se 
em virtude do "ius Stauropegii'l) o mosteiro passava para a jurisdição do Pa
triarca, não do Romano Pontífice, mas precisa~ente ou do Patriarca Primaz de 
Cartago, ou do de Constantinopla (cfr. Thomassino, Vel1ts et Novo Eecles. 
discipl., P. I, 1. 3, capo 31; P. Buk, De exempl. regul., BruxelJis, 1863, p. 
28; C. Lupi, Op. o",,,ia, T. IV, Venetiis, 1730, p. 437). Alguns Metropolí· 
tas tentaram imitar o exemplo, mas tiveram que voltar logo atrás pelos vigo
rosos protestos suscitados pelos Bispos, enquanto os Patriarcas quiseram reser~ 
var somente a si o direito do "Stauropegium" (Cfr. Balsamen, Cotnment. in 
cano XXXI, Cone. Cpl.; J. Asseman, Cod. Lyt"rg., T. VIII, p. 217, Romae, 
1737). Isso se refere à Igreja Oriental. 

No Ocidente, os primeiros sinais de- isenção da autoridade episcopal, por 
uma dependência direta do poder central pontifício, os encontramos mais tarde, 
no comêço do século VII, quando o número e a autoridade moral dos mostei
ros haviam aumentado notàvelmente, e entre os monges havia já muitos sacer
dotes. Os monges gozavalll de uma fama de sàntidaáe e de laboriosidade POl" 
sua vida estritamente evangélica de trabalho e de oração; e eram muito apre
ciados pelas autoridades eclesiásticas e pelos poderosos do século. Foi assim 
que tiveram início para êles favores e privilégios de tôda espécie, e o mais am
bicionado dos privilégios era precisamente o da isenção, sob ° título de "privi
legium libertatis", que precedeu àquele que depois foi chal)1ado "libertas ro
mana",. Naturalmente Os Bispos percebiam estar bastante presas por êstes pri~ 
vilégios monásticos e, às vêzes, queixaram~se fortemente. Não faltaram, .:!s
peciallllente na Alemanha, também' as proteções de Príncipes em favorecer c 
fJ:umentar os privilégios e a independência de alguns mosteiros afamados (cfr. 
Chelodi, T, n. 282). 

O primeiro exemplo conhecido de verdadeira e própria isenção de mos
teiros temo-lo precisamente em R-oma, em 601, durante 'um Concílio, no qual to

.' maram parte, além do clero romano de diáconos e presbíteros cardeais, 20 Bis
pos de, várias partes do mundo católico, sob a presidência do Sumo Pontífice. 
O ConCílio tratou, entre outras coisas, também dos mosteiros em geral e de 
SUa vida, e redigiu tun decreto muito interessante para a história, pelo qual 
quis prover à necessária "tranqüilidade dos mosteiros", decidindo que o Bispu 
nada Ousasse fazer que viesse perturbar a paz, assim como: não pusesse sua 
cátedra num mosteiro, nem exercesse nêle seu poder dando ordens de qualquer 
espécie, se não a pedido do Abade, ao qual somente deveriam estar sujeitos os 
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monges,et". Estabeleceu-se, enfim, que nenhum Bispo e nenhum leigo de qual" 
quer lUodo fôsse oimportuno, pará que os monges, ~'longe de -tôda perturbação e 
vexame, com tôda devoção possam cumprir com seu dever quoticl!allo". 0.5 
Bispos. presentes; logo que _ ouviram o decreto do Papa, responderam unânimes: 
'~Regozijamo·nos. pela liberdade. dos monges e por aquilo que agora Vossa Eea
titude estabeleceu H. Depois disso, houve Bispos pedindo que- o decreto fôssc 
aplicado também a outros mosteiros fora de Roma, como se pode observar no 
BttllarÚlm cassillense (o célebre Bixius encontrou o decreto na Bibl'lot. Vati
j~anaJ entre .os- outros Concílius; Passeril1i, De staCib. Homino) T. 3, Quaest. 
189, n. 10, insp. 10, n. 974). 

Outros exemplos entre os mais antigos e conhecidos pela história: Papa 
Honório, I, em 628, concede a isenção ao JYIosteiro de Bóbbio; Papa Zacarias, 
r.o Nlosteiro de Cassino, em 741; Gregório IV ao de Perugia, em 835; Urbat~"1J 
II ao de Cava, em 1092; Alexandre UI, em 1176, ao de Florença. 

Tratava·se de concessões particulares, com bulas ou decretos, não POi

lei geral; e tratava-se de isenções parciais, obtidas muitas vêzes através de um 
ato piedoso, chamado ele "doação fllial)}, e consistia em o mosteiro entregar-s;~ 
a si mesmo a São Pedro. O Pontífice aceitava a doação espontânea, e recebia-03 
sob sua "especial proteção. De tal modo (realmente singular) a "libertas roma
na" tonia·se libertação da p.utoridade do Bispo, ao menos parcialmente. Resu:
ta com evidência, pelos documentos de concessão, que os Pontífices com o pri
vilégio pretendiam não somente conservar e tutelar a un:dade e a uniformida'" 
de de govêrno nos mosteiros, promover mais ainda a disciplina regular, mas, 
Hapertis verbis", ainda" afirmar seu primado pontifício, daquele mesmo modo 
com que as supremas autoridades civis da época, Imperadores e Reis, eximiam 
pessoas nobres, cidades e territórios, do p!3der dos senhores do território, sujei
tando-os direta e inteiramente a si próprios (cfr. Aichner, § 105,6). 

No século XII, enfim, todos -Os niosteiros tinham obtido, de um modo 
ou de outro, legitimamente, a isenção; aliás Os Abades tinham conseguido um;1 
verdadeira jurisdição quase episcopal, não só sôbre seus respectivos monges, mas 
também sôbre o clero secular e sôbre os fiéis do território ao redor do nios~ 
teiro. 

1vIais tarde; depois de cada mosteiro em particular, Ordens religiosas in
teiras conseguiram obter a isenção, quando tiveram início na Igreja as Ordells 
Regulares, como mais tarde a obti veram ainda Cabidos, Paróquias, Santu3.1'1os. 
e pessoas físicas... Uma certa facilidade em admitir as isenções poderia impe~ 
dir a administração tranqiiila das Dioceses: não faltaram queixas por parte do:, 
Ordinários diocesanos, queixas que nem sempre ficaram desatendidas. Nem fal ~ 
taram ainda Bispos que quisera~1 dar muito pêso aos privilégios dos ReF
giosos, e êstes, por sua vez, recorriam ao Papa para serem defendidos e pro~ 
tegidos. 

Eis alguns exemplos que demonstram como os Pontífices tutelavam seu 
primado, defendendo a isenção dos 'Religiosos. Em 1120 o Bispo de Macon foi 
duramente repreendido pelo Papa Calixto U, e ainda punido com o interdito, por 
não ter resp,eitado"a isenção do Mosteiro de Cluny (cfr. Martene, Thesaurus . .. 
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Tomo I, p. 350). O Bispo de Marselha, em 1129, perseguiu as Monjas 'de Saint 
Victor até- se apossar de seus bens; pois bem, elas foram eficazmente defendidas 
pelo Legado Pontifício, após terem recorrido ao Papa (ibid.). O Arcebispo de 
Narbonne, em 1380, recebido por cortesia no mosteiro de La Grasse, para evitar 
possíveis contestações, concede ao Abade um atestado assinado, para dtizer que 
sua entrada no mosteiro não deve minimamente prejudicar a isenção (:Nlartenc, 
Thesaur., Tomo I, p. 1587). 

Houve tentativas iÍ1sistentes por parte dos Bispos diocesanos no Concílio 
geral de Viena, sob Clemente V, e no Concílio Lateranense, sob JúiJio II e 
Leão X, para obter a 'ab~rogação ou ao menos uma redução acentuada dos pri
vilégios e da isenção dos Regulares. Todavia, essas tentativas não tiveram se· 
qüência, pois os Papas resistiram defendendo seus direitos (dr. :~vIartene, Tomo 
III, p. 264). Para a verdade é preciso admitir que também os Religiosos abu· 
saram às vêzes de seu privilégio, tendo disso uma autentica documentação ]1e. 
D'ecreto de Graciano, como nas coleções dos decretos pontifícios onde, ao lado 
do título: "Dos abusos dos Prelados" (1. V, t. 31), lemos também o título: 
"Dos abusos dos privilegiados" (1. V, t. 33). 

Foram justamente êsses abusos que, em seguida, induziram os Papas a 
reduzir os privilégios e a restringir a isenção para os Re~igiosos. Assim fêz o 
Papa lVIartinho V no Concílio de Constança (XLI, c. 1); Leão X 1>0 Concílio 
Lateranense IV (Sess. V); e sobretudo o Concílio Tridentino o qual, se niio 
julgou oportuno ab-rogar completamente a isenção dos Regulares, como diver
sos Padres pediam, juigou ser de melhor alvitre proceder "com. justiça e eqüi· 
dade, com prudência e caridade", promulgando uma lei geral que, dando a devicLt 
importância à dignidade episcopal e também à utilidade da isenção dos Regu
lares, determinou c:aramente os limites do privilégio, especificando os casos no.:; 
guais os Regularés deveriam estar sujeitos à autoridade de episcopal como tal ou 
como autoridade delegada da Santa Sé (Sess. XXV, De Rcgular'ibus et mx",iai). 

O Concílio Tridentino confirmou assim o privilégio, pois, antes do Con· 
cílio, não existia uma lei geral a respeito: a isenção era concedida isoladament ~ 
e apenas de fato a tôdas as Ordens monásticas e regulares; o Trielentino, pelo 
contrário, cria uma lei, isto é, um direito que serviu ele norma na codificação do 
Direito Canônico, o qual novamente consagrDu êste privilégio 110 Direito da 
Igreja. 

3 - A ISENÇãO TAL QUAL Ê ATUALMENTE 

Conhecemos isto elo Código ele direito canônico. As "fontes" que servi:
ram na compilação do Código no que concerne a isenção dos Regulares são os 
seguintes documentos, os quais demonstram com que grande prudência e sa
bedoria a Igreja costuma proceder na preparação e redação de suas leis: 

1) São Pio V, Constituição Apostólica HEtsi Mendicantlum", de 16 de 
maio de 1567; 

2) Gregório XV, Ccnstit. Ap. "Inscrutabi1i", de 6 de fevereiro de'1622; 
3) Clemente XII, Constit. Ap. "Admonet nos", de 11 de .agôsto de. 

1735; 



84 REVISTA DA C. R. B. - FEVEREIRO DE 1962 

.4). Bento XIV, Constit. Ap. "Ad militautis", de 30 de março de 1742; 
5) Bento X'IV, Coustit. Ap. "Firmaudis", de 6 de novembro de 1744; 
6) Bento Xjl'V, Epist. Enc. "Apostolor11tn ministerium ", de 30 de 

maio de 1753; 
7) Leão XIII, Coustit. Ap. "Romanos Pontifices", de 8 de mruo de 

1881 ; 
8) Por fim: "Atas da S. Congregação dos Bispos e Regulares e da 

Sagr. Congr. dos Religiosos'\ em sete documentos o'ticiais .. 

Uma lei, com raízes tão autorizadas e profundas no direito anterior, devI: 
ser uma árvore- realmente gigantesca, que possa desafiar as eventuais procelas 
tempestuosas do tempo ... 

Já o Concílio de Trento (1565) restringira notàvelmente o antigo pri' 
vilégio de isenção, e o Código de Direito Canônico (1917) repete as dispas:' 
ções do Concílio, codificando~as com as ulteriores disposições pontifícias. 

Sob o Capo lI, Livro Segundo, intitulado "De Personis", tratando dDS 

Privilégios dos Religiosos, no Cânon 615, o Código determina que todos os Re
gulares, incluíndo os noviços, de ambos os sexos, juntamente com suas' casas e 
suas -igrejas, excetuando aquelas monjas que não estão subordinadas a Superio
res Regulares, fiquem isentas da jurisdição do Ordinário do lugar, m~nos no', 
casos ·expressos no direito. O Cânon seguinte inicia a longa série dos casos nos 
quaIs os Regulares não ficam isentos do Ordinário diocesano. 

Mesmo admitindo que para Os Regulares a isenção, segundo a norma dü 
Cân. 615 •. deve "constituir a "regra geral", e, como tal, sujeita portanto a inter
.pretação larga (cfr. Vermeerscb-Creusen, Epitome I. C., 1. 621), é també:cn 
verdadeiro que os casos excetuados são tais e tantos que efetivamente parece 
se acabe "tendo as exceções como "regra geral" e, vice-vers<I:, a regra como 
exceção ... 

A cláusula do Cân. 615: "menos nos casos expressos no direito", consti
tui o Emite da isenção, como, aliás, estava também no direito anterior. 

O privilégio da isenção, por disposição expressa de direito, cabe sõment~ 
aos "Regulares", que'r dizer, às Ordens religiosas de votos solenes, seja de 
monges, seja de frades. Ipso iure} portanto, não cabe às Congregações de" votos 
simples ,aos Institutos chamados modernos, porque de instituição mais ou menos 
recente, os quais não são nem de frades nem de monges, ainda que imitem de al
gum modo a vida de comunidade. Através de um indulto especial também êles 
podem obter o privilégio de isenção. 

Sábia e prudente a disposição da Igreja. Ela quer justamente estar certa 
de que o Instituto está maduro para gozar de uma certa liberdade em seu govêr
no; somente os anos de experiência dura, perante dificuldades de natureza VJ.

riadá, provas, lidas, sacrifícios, etc., podem oferecer à Igreja uma garantia 
~éria e segura de maturidade. Não bastam as regras, as constituições, Os usos 
escritos, ainda que ditados por mentes escolhidas e corações de Santos: é neces~ 
sário uma vida .vivida no turbilhar do mundo, "que os coloca perante provas e 
vicissi~udes as mais graves e imprevistas. E' preciso, pois, admitir que existe 
uma diferença acentuada e substancial entre as O'rdens antigas, monásticas e re-
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guIares, as quais podem apresentar-tios uma longa história de séculos .----: que 
consta de uma atividade apostólica e social multiforme, semeada de sacrifícios 
de tôda espécie e de sangue - e os Institutos modernos, nascidos l:Iá pouco, e 
cheic-s de fervor santo, que é o fervor primitivo e natural de tôdas' as institui
ções novas. A êstes novos Institutos se pode aplicar muito bem aquilo que se diz 
dos jovens: lesão jovens de boas esperanças"; mas a Igreja quer vê-los na teaH
dade, se é verdade que não são "as esperanças" que têm valor e merecimento; 
mas o são as obras, o são as vitórias realmente conqu:stadas através de provas 
e de sacrifícios. 

Alguns dêstes novos Institutos, depois de terem dado uma prova 6tima 
ele maturidade, obtiveram da Igreja a isenção como as Ordens, visto que um In:;~ 
tituto, desenvolvido noliàvelmente e atuando em muitas Dicceses, 'tem r~l~ 
mente necessidade de uma liberdade de ação que pode existir sàmente por meio 
dêste privilégio. 

Devemos notar ainda que, a respeito dos Regulares, a isenção conced~da 
pelo Código de Direito Canônico é antes de tudo: a) pessoal, rezmldo o CânotÍ: 
"Os Regulares com suas casas e suas igrejas 17

,; portanto o privilégio começa li
vrando as pessoas da jurisdição episcopal. b) Depois é local, e isso em relaçáo 
às pessoas que têm o uso do lugar e da igreja, mesmo se estas não fôssem de . 
sua exclusiva propriedade. A isenção local começa e acaba com a entrada e a 
saída (abandono definitivo) da residência religiosa. c ) E' portanto um privi
légio '11visM, no têrmo canônico, enquanto exime da jurisdição episcopal pessoas, 
casa e igreja. 

No entanto, como acima lembramos, a isenção dos Regulares não é total; 
pelo contrário, é muito limitada, sendo muites os casos excetuados expressa
mente pela lei. Damos aqui uma amostra, não deixando de fazer antes uma con
sideração muito importante. O Bispo diocesano é o único Pastor de sua Dioce
se, e todos os fiéis da mesma devem depender só dêle, a menos que não fiquem 
subtraídos dkle pela suprema Autoridade pontifícia (Cân. 334). Os Religiosos, 
C01!lO o aero secular, devem làgicamente colaborar para o betn das almas na 
Diocese, sob sua direção, sua autoridade, seu contrôle. As conseqüências são 
muitas e notáveis. O Código enumera as principa~s que achamos oportuno in
dicar aqui. 

O Ordinário diocesano, com relação aos Regulares, pode livremente visi
tar tôdas as escolas externas mantidas pelos Regulares, sociedades de cultura c 
de diversão, etc., para controlar o que se refere à fé e aos bOl1s costumes ,(cân. 
1382). Pode celebrar os pontificais (cán. 337); adm'nistrar a crisnia (cán. 
792); pregar livremente em suas igrejas. Pertence ao Bispo diocesano a con: 
sagração da Igreja dos Regulares (cán. 1155), dos sinos (cán. 1169) e dos 
altares fixos (cán. 1199 § 2); a êle são reservadas as causas do S. Ofício (cân. 
1265); as qüestões entre pessoas religiosas de Institutos diversos (cân. 1579); . 

. 0 exame das aspirantes e Irmãs antes do noviciado e da profissão (cân. 552). 
E' necessário ° consentimento do Bispo para fundar uma casa religiosa (câo: 
497); para abrir a igreja ao público (cán. 1162); para ouvir as confissões do, 
leigos e das Religiosas (cán. 874, 876), para pregar, para guardar a S5ma. 
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J;:ttcaristia nU111 oratório que não seja público; para expor o SSmo. Sacramento 
à adoração pública; para expor imagens novas e insuetas; para fazer proc.ssÕC:i 
públIcas; para publicar livros, revistas, jornais; para fazer coletas, etc., et~ .. 

De outro lado, os Regulares devem obedecer às ordeüs elo Bispo quando 
êste manda rezar orações especiais por motivo público'; quando ordena coletas 
na Missa; e também a respeito do toque dos Sillas, do ensino catequético, da 
homilia dominical etc., etc .. 

llstes constituem somente uma pequena parte elos casos específicos, 110S 

quais os' Regulares, e os Religiosos em geral, ficam sujeitos à autoridade epis
copal. Alguns ilustres Autores canonistas, para maior clareza, e querendo expu: 
todos Os casos possíve:s, distinguem-nos em quatro categorias: a) Tudo aquiio 
qúe o Bispo diocesano pode fazer junto as Regttlares isentos; b) aquelas coisas 
que os próprios Regulares devem reservar ao Bispo diocesano; c) aquilo que os 
Regulares devem fazer, se o Bispo mandar e quando a mandar; d) e aquilo que 
não podem absolutamente fazer sem a intervenção do Bispo (efr. Vermeesch
Creusen, Epitame I. C., L.I; Wernz-Vidal, Jus Can., t. UI, De Relig.). 

Depois disto tudo - e na realidade não é tudo a que se poder;a catalogar 
---.:. o que fica· efetivamente de isenção para as Institutos religiosos que goza.m 
dêste privilégio?· Fica somente quanta é necessário para os manter em vida, 
quanto é necessário para seu desenvolvimento, para a própria razão de sua pro
videncial existência na Igreja: a unidade de govêrno, ;:I, :iberdadc para a obser
vância regular e para a disciplina religiosa. os meios indispensáveis à própria smr 
tificação; numa palavra: a santa Vocaçciv.. Foi o próprio Deus que, mil d:a, se 
fêz ouvir intimamente por aquêles que são agora Religiosos, que os chamou, dum 
nlodó mais ou menos inefável, para que se santificassem nU111 Instituto particular, 
também êste inspirado por Deus e aprovado pela Igreja. Responderam genero
samente· a0 convite do Senhor e depois quiseram, e querem ainda hoje, fazei 
em tudo a vontade divina ... 

4 - NECESSIDADE DO PRIVILÉGIO 

As sábias motivações que sugeriram às supremas Autoridades da Igreja 
a .concessão dêste privilégio aos l\rlosteiros antes, e depois às Ordens Regulares. 
essas mesmas motivações demonstram abundantemente a necessidade em muit::-,
simos casos, a conveniência em outros, desL1. concessão. . 

O Papa Leão XJIlI precisa claramente que a isenção 1lão foi concedida 
por seus Predecessores para colocar as Ordens religiosas etn condições mais 
favoráveis do que o clero secular, mas unicamente para que a unidade de regime, 
a união dos espíritos, a igual tranqüilidade 4a vicia comum de oraçào e de açào 
l~yas~etn. com maior facilidade à perfeição evangélica (COJlst. Ap. "Romanos 
Pontifices", de 8 de maio de 1881, § 7) .. 

Demos uma vista rápida pelas vicissitudes históricas e aí encontrarem05 
a,. copfirmação de que foi sempre êstc ° pensamento genuíno e constante dos 
P~ntífices que se ocuparam do estado religioso. Isso, evidentemente, resulta em 
y.<l:utagem .para a Igreja univers~; e é com êste critério d~ caráter universal 
q4~ .95 Pontífices; olha.~am pelas Oll~dens. r€;Hgiosas. 
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A jurisdição episcopal está necessàriamente ligada à: Diocese, a um ter~ 
dtório limitado, e o Ordinário diocesano não 'pode ter uma visão perfeita senão 
dentro dos limites de sua Diocese; pelo que 'atende às exigências espirituais de 
sua própria grei, porção mais ou menos vasta do campo ilimitado. da Igreja. 
Universal. Um Instituto religioso, em:, geral, é de caráter universal, pelo que 
não .poderia ser coarctado por um certo território limitado: de fato e de direito 
nunca o foi. E' uma pessoa moral que necessita de horizontes mais amplos par;.l 
poder alcançar os fins previstos por seú fundador e aprovados solenemente pela 
Igreja. Nenhum dos antigos fundadores de Ordens cogitou em fechar o seu 
Instituto entre os limites de uma única Diocese: iniciaram a obra com o con
sentimento episcopal, mas recorreram logo a Roma. E Pontífice nenhum che
gou a conceder privilégios, particularmente a isenção, em vantagens de uma só 
Diocese ... 

São Pio V, por exemplo, reconhece que "as Ordens chamadas Mendican
tes não cessam de trazer um serviço contínuo na vinha do Senhor; ,e é por issó 
q~e, eleito Pontífice, abraça-os com mais amor sincero e afeto paternal, 'porque 
eles, através de seus santos estudos e de suas dignas atividades pela salvação das 
almas, tutelaram sempre a paz e a dignidade da Sé Apostólica". Por. êstes tnotivos; 
por estas benemerências "êles obtiveram da Sé Apostólica subsídios espirituais 
c' temporais, para poderem com maior fadilidade celebrar seus santQS- Ofíçios 
e viverem sua vida regular". E para que não encontrassem -impedimentos _por 
'parte das autoridades diocesanas, diz o Pontífice, êle dá <J.O~ Bispos normas pre
cisas e precisas proibições, para tutelar os direitos conoedidos aos Religiosos 
(Consl. Ap. "Etsi Mendicantes", .16 de maio de 1567). 

A unidade da Igreja em geral, a utilidade das Dioceses em partict~lar, é a 
razão de ser dos Religiosos. No.,lo confirma uma vista rápida e sintética a;Q 
Anuário Pontifício (1960), onde, sob o título "Sedes residenciais"l encontrare,"' 
mos o número de sacerdotes diocesanos e o número dos sacerdotes religiosos que 
trabalham juntos no exercício do sagrado ministério e do apostolado católico. 
Faremos uma viagem rápida através' das principais Dioceses do mundo Católico, 
começando pela Itália onde são mais numerosos os Religiosos, e pI:osseguindo 
por ordem alfabética. Interessa isto para termos uma idéia geral. . 

Turim: sacerdotes diocesanos 960 sacerdotes religiosos 958 
Gênova: " " 558 " " 420 
:Milão: 2282 1 350 
Trento: " " 1 148 " , .. 572 
Florença: " " 596 " " 403 
Bolonha: " 508 " 340 
Nápoles: " " 765 " " 695 
Palermo: " " 239 " " 340 
Aqnisgrana: " " 970 " " 393 
Argel: " " 197 " " 154-
Baltimore: " " 288 " " 387 
Barcelona: " " 816 " " 823 
Belo Horizonte: " " 108 " " 15.5 
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Berlim: 
Bogotá: 
Bombay: 
Bordeaux: 
Boston: 
Buenos Aires: 
Calcutá: 
Chicago: 
Cincinnati : 
Guatemala: 
La Plata: 
Lima: 
Liverpool: 
Luxemburgo: 
Lião: 
Madrid: 
Malta: 
Manila: 
Mariana: 
Melbourne: 
México: 
Milwaukee: 
Montreal: 
New York: 
Ottawa: 
Paris: 
Panamá: 
Pôrto Alegre: 
Recife: 
Rio de Janeiro: 
Salamanca: 
Salvador (BA): 
São Paulo: 
Viena: 
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sacerdotes diocesanos 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

" 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

560 
195 
195 
465 

1 287 
413 
24 

1 240 
464 

57 
125 
116 
549 
486 

1 697 
1 055 

44a 
193 
186 
345 
321 
620 

1 105 
1 243 

298 
1 677 

40 
191 
87 

247 
485 
84 

127 
S&> 

sacerdotes religiosos 
tt " 

" " 
" " 
" " 
" " 
" 
" " 
" " 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

250 
480 
142 
157 
984 
539 
186 

1 462 
451-

65 
100 
423 
176 
109 
750 

1 OSI 
452 
102 
120 
286 
608 
466 
957 

1 278 
473 
411 
80 

273 
126 
427 
300 
138 
866 
673 

E RJcltna? Temo-la deixado em separado e por último, justamente por 
que. .. deveria estar colocada em primeiro lugar. Roma, "Urbis Orbis", tem 
uma situação especial C01110 "caput orbis catholici", como Diocese do Papa. Em 
Roma todos os fiéis e todos os sacerdotes do mundo católico estão, e deveni 
sentir o estar, em casa própria, e dela ninguém tem o direito de afastar qual
quer católico. Também os Religiosos, naturalmente, os quais têm nela a cast'l 
generalícia ou, ao menos, a procuradoria geral, e muitos Institutos também um 
colégio ou Seminário internacional de estudos superiores. Mas em Roma, in
felizmente, as vocações sacerdotais e religiosas não sobram; pelo que se torna 
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indispensável a colaboração dos Religiosos de fora 110 exerCICIQ do sagrado mi
nistério. Em Roma há um conjunto de 190 paróquias, das quais mais da me· 
tade estão confiadas a Religiosos. São quase mil as igrejas, oratórios públi
cos, capelas, na maior parte oficiadas por Religiosos. As comunidades· masculi· 
nas de Religiosos que trabalham no ministério sagrado chegam a 380. As co
munidades femininas que prestam assistência reiigiosa e caritativa são mais de 
730. A população de Roma vai além dos dois milhões: nela existem 120 escolas 
católicas que reunem mais de trinta mil alunos, entre meninos e meninas, 130 
grandes escolas secundárias estatais com cerca de 100 mil .estudantes que {lão 
trabalho a 350 professôres de religião. E' necessário um pessoal adequado em 
qualidade e número para servir adequadamente tantas almas! Em Roma, mai8 
do. que em Qutra Diocese, há realmente motivo para repetir: H messis multa et 
operarii pauci". Felizmente concorrem os Religiosos de outras Dioceses do 
mundo, que se prestam ao imenso trabalho espiritual, moral, científico e cultu
ral, sem reserva alguma (cfr. A. N. S. A., 24 dez. 1960, Confer. Stampa 
do Vicegerente de Roma). 

Os algarismos são eloqüentes, mas representam somente uma pequena 
parte das Dioceses: e as Missões? São quase tôdas confiadas a Institutos reli
giosos, ainda que nem todos, aliás o número menor, sejam qualificados de Im.
t:tutos Missionários. Por enquanto basta esta pequena referência para indir:,rr 
a amplidão do campo de trabalho e de colaboração que a Igreja confia aos Re
ligiosos, isentos em sua maioria, e também não isentos. 

Agora perguntemo-nos francamente: sc os Institutos religiosos não ti
vessem aquêle nvinimtun de isenção necessária ao seu desenvolvimento natural, 
poderiam êles talvez ter a possibilidade de fornecer tão numeroso pessoal a 
tôdas as Dioceses, a tôdas as Missões do mundo? Pràticamente seria impossível. 
Os Ordinários diocesanos não estariam fàcilmente em cond!ções de deixar sair 
de suas Dioceses U111 pessoal adequadamente preparado, do qual êles mesmos 
5entiriam a necessidade no des~l11penho de atividades diocesanas inumeráveis. 
Em nenhuma Diocese, atendendo às especiais ex:gências modernas, nunca os 
operários evangélicos são em abundância. Desde séculos a Santa Sé se dirige 
aos Institutos Religiosos, quando vê a escassez de "operários" no campo eV'all
g~lico e em outros setores de caráter vário, como na ciência, na cultura, n0 
magistério. lvlas um pessoal idôneo deve ser preparado, formado, em seu Ins!.t
tuto, sob o contrôle dos próprios superiores, Hum clima moral e espiritual que 
lh.e seja adequado, requerido por sua vocação, santificado pela eSDiritual:d4:1(~ 
particular do mesmo Instituto. Sem a isenção, entretanto, seria sobremodo di
fícil de ser conseguido. A Igreja sempre teve consciência disso e, pOlianto. 
concedeu e defendeu o privilégio como -um elemento, seja de fato seja de direi
to, indispensável, essencial à vida dos Institutos religiosos; e é, por isso, que 
a própria Igreja o concedeu somente depois de muito tempo de prova, quando, 
aliás. reconheceu 110S Institutos aquela maturidade necessária -para serem ins
trumentos prontos, seguros e úteis em suas mãos. 

H A fileira mu:tiforme dos Religiosos e das Religiosas - afirmava o 
Ema. Cardo lvIimmi na presença do Santo Padre - é uma verdadeira acies 
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Eccéesiae (exército da Igreja) 'nas conqtústas generosas do. Reino de Deus" 
(Osserv. R:onL , 23~3"'60). Mas, ousaríamos acrescentar, tirai a esta I'acies", (J. 

êstes exércitos formados em càmpo de bataLha, seus respectivos Superiores Ge~ 
lais, submetendo-os a outros chefes qu~ êles não compreendem e dos quais não 
podem ser compreendidos, e seria muito difícil falar em "conquistas no Reinq 
de Deus". Cada Instituto tem sua peculiar "forma mentis", tem seu Hdicio~ 
nário", diria um orador ilustre (Pe. Clltti O. P.), adquiridos na espiritual i
daele característica de -seu próprio Instituto; e portanto uma autoridade estra
nha a êles, mesmo que distinguida por um poder episcopal, sentir-se-ia sempre 
estranha e incompreendida, e pelos Religiosos vista com difi-dência subconscicn 
te. Sàmente a Santa Sé pode olhá-los C0111 mais alta visão, animá-los, contro
lá-los e. - se necessário - admoestá-los, certa de ser bem compreendida e efi
cazmente obedecida. 

Um dos últimos casos de emergência no qual o Sumo Pontífice se did·· 
giu diretamente aos Institutl:'s Religiosos foi recentemente o de convidáMlos a 
cnviarem "auxílios apostólicos à América Latina". "Trata-se - dizia () Papa-aos 
Sqperiores e Superioras Gerais dos Institutos religiosos convocados expressét-
111(:ute -- trata-se de unir as santas energias da Igreja", e explicava que por 
essas santas energias entendia dizer "as marayalhosas fôrças das antigas Orden5 
Religiosas, das nume1'osas Congregaçõ(:,'s, das Sociedades e Institutos masculinos 
e femininos de perfe:ção e de apostolado, e dos mais recentes Institutos secula
res" par:l "orientá~las cada vez com maior eficácia para os amplos horizontes" 
da América Latina, E para animá-los relembrava: "A história e as caracter;~;
ticas de vossos Institutos, o desenrolar-se de vossas atividades em tedos os s~~ 

tores da vida da Igreja, desde o caritativo ao escolar, (kstle o m;ssionário :ao 
assistencial, sua prcsença ativa e eficaz nas várias nações. const:tuem uma prova 
concreta disso" (Discurso de S. S. João XXIII aos Sup. Ger., 25 de 111a~ço 
de 1960- Osso Rom., 26/3; Rev. da CRB, 59 (1960), p. 260-64). 

Adinitamos a hipótese de que, na falta de Institutos religiosos, o Sant) 
Padre se tivesse dirigido às Dioceses; qual a resposta que teria obtido da maiow 

fia delas, apesar de tôda sua boa vontade? Não outra senão esta: '. Não somos 
suficientes para nós mesmas, como podemos pensar na América Latina?". Peb 
contrário,- os Institutos religiosos, com suas "fôrças maravilhosas" alcançadas 
pelo fato - e depois consagradas pelo direito comum - de estarem na Igreja. 
para serem diretamente e, antes de tudo, da Igreja} e não só da Diocese, sàmen
te 'por isso êles têm a possibilidade de ficarem senlpre prontos a correr, a voar 
para tôdas as partes do mundo, para responde~'el11 à vontade, aos ~sejos' do 
Pai comum. 

5 - AS VANTAGENS DA ISENÇAO PARA A IGREJA EM GERAL E PA~ 
AS DIOCESES EM PARTlCULAR 

Tudo quanto' dissemos até agora é ttma demonstração, ainda que sintéti
ca, das vantagens que provêm à Igreja universal da presença ativa e eficaz dos 
1 nstitutps religiosos e; sem dúvida, em virtude do privilégio de isenção que os 
mantém. conti~ua~ente, à disposição da Santa Sé, 
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Para as Dioct.'.3cS em particu:ar, não se pode desconhecer _ que é uma dá
diva preciosa aquilo que um Instituto rel.gioso, especialmente sacerdotal, oferc~ 
ce à Diocese,· colocando continuamente à sua cLsposição um certo _ número rle 
elementos já formados e idôneos no sagrado ministério, sem qUe a própria Dio
cese tivesse que suportar· os cu!dádos, as preocupações e as despesas indispen
. sáveis. Não são poucos Os sacrifícios de tôda espécie que um Instituto religioso 
toma sôbre si para aceitar e provar as vocações ou inclillaçõe~ para a vida re
ligiosa. São lTIuitos aquêles rapazes que não têm a possibilidáde de pagar uma 
C'ontribl1:ção qua:qucc o Instituto os recebe com tôda esperança, o mais q'.lC 

puder, evidentemente com sacrifícios, para afinal ver chegar ao sacerdócio não 
mais de quinze ou vinte por cento', Entre êstes poucos, mu-tas vêzes, sobressaent 
inteligências elevadas e sacerdotes santos, pela graça de Deus!... São êstes 
que o Bispo vê chegar a stia Diocese para se colocarem ao seu serviço no mi
nistério sagrado, sem que :ftle ou a Diocese tivessem tido a mínima preocupaç5.o 
em prepará-los. É nctória a ,'cqnfiança que os fiéis demonstram. para com (l',. 

Religiosos; é notório o bem "que muitos Religiosos populares prestam entre os 
humildes. . 

Muito mais haveria a dizer pára enumerar tôdas as vantagens reais t]t1C 

as Ordens e Congregações religiosas isentas oferecem à Diocese, precisamente 
pelo fato de sua isenção, 

Pois bem~ para cOllc~uir êste modesto estudo histórico-jurídico, eIS um 
:resumo de tudo o que dissemos até agora para demonstrar que o antigo pri'ziU:
gio da isenção é um benefício: 

1.0 para. a Igreja u.m·versal, porque a autoridade da Sé Apostólica e o' 
Primado do Romano Pontífice se apresentam e se impõem mais, reservando à 
própria autoridade a!tíssima uma categoria de pessoas úteis à- Igreja. O Papa 
Inocêncio lU não aprovou oralmente a regra de São Francisco de Assis senão 
depois de um sonho espantoso (sonho sim, mas histórico, como o próprio Pon~ 
tífice confirmou), no qual viu que Latrão, a Igreja principal da cristandade., 
estava ameaçada de ruir, se um humilde frade não tivesse acorrido para susten
tá-la com suas costas; 

2. o É um bcncf-ído para a Diocese que encontra elementos prontos a co_o 
1aborarem com o clero diocesano, sem que a Diocese tivesse sido obrigada a 
suportar sacrifícios para prepará-los. formá"'los, Instruí-los. Além disso, 'o Bispo 
em nada tem que responder pelos Religiosos como tais; mas pode unicamente 
servir-se dêles, ainda que sOQ algumas condições fáceis, estabelecidas pelo (li·'. 
reito canônico; 

3. o É 1{.'Hl. benefício para os próprios Religiosos. já que. formados por· 
Superiores membros _ do mesmo Instituto, encontram mais fácil a compreenShJ 
reCíproca e mais reciprocamente o auxílio para caminharem desemharacados.· 
tranqi.Flos, seg-l1.ros. aleRres pe1b caminho de sua santa vocação (cfr. Piahls 
Montensis, Pradec!. inr;s regul., Vb!. II, cal'. TI, p. 10). 
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• A HORA DE MEDITAÇÃO DIARIA NA COMPANHIA 
DE JESUS 

Pc. Valério AlbCl·to", S. J. 

Graças a Ueus, a oração mental está novamente recuperando seu pres~ 
tígio, ganhando terreno e se difundindo, não apenas entrf:! os que fazem 'profis
são de vida perfeita e entre os sacerdotes e seminaristas, que a ela são obrigados 
por imposição do Código de Direito Canônico, como ainda entre Os leigos, 
como ~os bons tempos passados. Nosso modestíssimo livrinho "Meditação"J 
embora muito mal impresso, está com sua edição de 10.000 exemplares esgo
tada. Edições semel)lantes e livros com matéria de meditação para leigos, e.'j
tão se muitiplicando por tôda a parte, sobretudo depois da Constituição Apos
tólica "Bis Saeculari" e da determinação do Secretariado Central de Roma, Jo 
movimento mariano, de não mais agregar uma Congregàçào Mariana cujos 
membros não se comprometerem a fazer sua oração· luental diária: conforme 
determinam suas Regras (34). Por isso se estão multiplicando folhetos apro
priados e que vêm encontrando muito boa aceitação, como êsse "Challenge to 
tbe Lay Apostole" dos EE. UU. cujas ed'ções se têm sucedido num crescendo 
consolado!" ... 

Quando o critério da hora íntegra quotidiana, se fixou na Companhia ele 
Jesus, como vere.TI10S, êsse critério também foi adotado pelos leigos, sobretudo 
apostólicos, e de tal forma se difundiu pelo mundo todo, que as "Meditações 
Espirituais" do V-en. P. Luís de la Puente, para não citar senão esta obra, pti
blicada em fins do século XVI com a expressa recomendação da H ora de M edi
tação Diária para os leigos, multiplicou-se prodigiosamente por todos os países 
e traduziu-se em tôdas as lingnas em mais de 700 (setecentas) traduções e edi
ções, eloqüentíssimo testemunho da importância do assunto. 

Por isso, veremos como se desenvolveram os trabalhos, dentro da Com
panhia de Jesus, e que a levaram a fixar, para seus filhos, essa Hora Integral de 
111 cditaçã,", Quotidiana. 

Antes do século XV não houve sistematização de meditação, segundo um 
método determinado, apesar de tôda a importância que lhe davam. Foi com a 
assim chamada "Devotio Moderna" que tomou corpo a regulamentação duma 
oração mental e diária, com os franciscanos, beneditinos e dominicanos e, mais 
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tarde, de um modo dieadsa>mo, ocm Os Capuchinhos, .. Comp;.nhia de Jesu •• ' 
a Reforma do Carrn.i,., O pn:","uo histótieu culmina com .... r<:eentes pr<:O<:r i
ç6es do Oin:ito Canônico do que; nlo sOmente ". ,.Iigiosos, mu os clérigos e 
ainda 0' scminarist:o., dediquem lodos os dias algum tempo 3 ora~âo ""mld. 

Como ~, <> estudo da 00'" de oração nlenl<ll na Companhia de Jesus 
Il'rn, ai.,,, do int..-éase doméslko em ponto tão imporl3nte de .uas práll"" eS
pirituais, um inlerê$se g ..... ! na história da. ascese. 

1 _ c~o e AÇAO DS S'ro. mACIO (1534_15581 

a) Nos EserdciQs . Bucs E...ercicios condl1Utll à conl('lIlpl~çã.o para. al
aJ1Ç<1r <>,.,...,.. de 0.\1$ e OOm ~Ie ~ 01"111;10 habitual do, per feitos. Tal1lo a vida 
interiOT do mesmo 510. In~cio como as múltipla. ;nstruça." dadas em suas <ar
tas provam qu. estI. onção haLitu.l, irmanada tQm .. mo,.tificação (a orar!.> r 
~i .. ci<J da Vi~, Maria em Fátima) e ,J<ln ligada a limites li" ", de 1Wtln 
Otl de . ;""""'li.o.,1o, era In,'o admirivel <1". E".rciciol . Mas nio se MVI: 
ex.g . .... r . O livrinho fixa. muilo bem mi:to<l~ para a! meditações, com su:u 
"""'. exa!u de ora~io, examcs. etc . de la! fomla que projetou esta sist""",;;· 
&aíGa "'Ta fora ~ diu de retiro. Pc. Po!anco já <>!>5eN"va que Sto. rnici~ 
tinha oora fixa deslinad" à tne<1ita~ã<> e <> Pe. Nadai,,, assim denominado com 
"".io o 2.~ fundador da Compnnhia, in.istia para que fÔS$e perp<!tuo O u", 
dos Ex~rdciO!l ~n DO>S3ll quotidianas meditações e ora~Ii< • . 

E.llre IS34 e 1536 " humanista inglês John H e1yar, nun. capítulo de <-tl' 
livrinho q .... Irala <k =0 ronservar O!I fruto. dO! ExordciOll. já recomenda" 
,o"t""PI4fGa qll()tid,"a,,,, por ",,,,, I.",...., 1.to é, por .. ..,;~ j,o .... ",.,,,,do e "'';.1 
h".,.a "'IIItempIDl,do . .. Por i.so'. Pe. Mirón"'tm $CU Diret6ri<>. lia nota dirigiw. 30, 
leigos de como oon ... rvar ~ lruto!! do Retiro. a<:oltStlha diàriamenlc pela In3nl~1 
ttUia 110m ou "ma hOr"ll ;,,/ti,. ... caso lor po.sivel, de oração. 

Nio obstante, ,erá possível ... ~r"" se 510. Inácio regulamentou "m/~r
....... .e"u panl seus filh~ a quantidade e q" .. lidad/: do. 01"1l~50? 

A !"eSp""!a não é .!Ímpl .. : ôste gram.l. n'''!re do. vida espirimal. como 
se verá, en pouro amigo de chq-u na aplk.~ão de $<1&1 máximas 8 rtgu!arnen' 
tos rígidos e "niform .. : havia", de se ac:omodar sn.vemm!C :sob a açlo do di
relor espiritual, à diversidade imen ... de """"""", .it",,,;6cs, de prcparaçl.o e n.· 
.". ... idade, em que se encontra ""d3 religioso. nlai. no org3ni.mo social tio 
complu<> • dinâmico como a COmp,u,hia de Jesu •. Eis porque as lont .. histó
rica. !.1rdam ~m no.. ap~nt"' unia rcgu'am~'ta<;ão unilorme e que, quando, 
em fim. nÓ·I .. aprt~""'. ainda distinguindo mtrc du,," cattgorias de jesuí"": 
dum lado o. saa:rdot .. '"Ionnados" a quem", supõe maduros na virtude e dou
trO 00 ~ligiOlOs em fonna~o . ..", q""i. ~ equ iparam para êste fim 00 coadjuto
ros t.."porai • . 

b) Dis/rWwiçõ.s pri"utifN>S. No ,emplo d~ S!O. lnâcio e.u Roma. não 
se davam oi .... ;. com n eompainha nem para levanta .... .., e n<"tIl pan. .. orn~ão ou 
u ame ... Cada um fa.ia 3 sua oraç1o e exame 'l"a,uIo ". tempo. Como !Se 
vi!, havi .. oraçS<> e exaMe$ ....... ten.""., "', .. sem tempo fixo: má", 11m 
par si ... 
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Nas primeiras instruções que Sto. Inácio deu para os Colég:os (1541-
1544) não queria que- houvesse distribuição uniforme p;:;.ra todos, nem mesmo 
"em horas e orações ordinárias ... ". Nem mesmo para cada colégio assinalou, 
então, tempo' igual de oração para todos -os estudantes. E' claro que com o 
crescer e .organizar-se das comunidades não se podia perpetuar-se esta flexibili~ 
dade .individualista. Por isso, ainda na época dessas instruções já se encontra, 
tanto no Gesu de Roma como 110S Colégios da Itália e Espanha, distribuições 
bastante precisas. 

A comparação dos dados até 1550 mostra, logo, dupla corrente bem di"' 
versa: a dos colégios da. Itália e Paris duma parte, e a dos de Portugal e Espa
nha doutra. Na primeira a tendência é para uma hora inteira de oração; ~1a 
outra duas: uma pela manhã e a outra à tarde. Por que? É que na península 
influíam profundamente as obras ascéticas de Frei Luís de Granada e S. Pedro 
de Alcântara. que resumem a atmosfera contemplativa das duas Nações desde 
1540 e preparam a floração mística posterior. Pois bem, tanto um como outro 
prescrevem urp mínimo de hora e meia a duas horas de or,ação (a propósito, 
conta o Pe. Oonzalo de Arriaga que até "as meninas que carregavam água o 
traziam debaixo do braço (o "Guia dos Pecadores") e as vendedoras de frutas 
e veroot'eiras o liam quando vendiam e pesavam as frntas H

• É de se admirar 
que esta atmosfera se tenha feito sentir nas candidatos à Companhia? 

c) Tentativas de regulamenta.ção geral (1548-1550). Essa segunda cor
rente mostrava uma tendência que constituia uma "singularidade" 110S costumes 
da Ordem nascente e certamente pouco de conformidade com o espírito ativo 
dela. Com que lógica deixava a Companhia o Côro para atender bem o apos
tolado, si por distribwição se faziam em suas casas duas horas diárias de medi
tação~ como nas dos Cannelitas? Eis porque desde 1548 Sto. Inácio e seu se
cr:etário Polanco ocupam-se em unif-<?rmizar e levar ao justo equilíbrio as duu5 
correntes. Não foi só êsse o Inativo. Havia uma outra circunstância importan
te:' segundo o Pe. Olivério 1vlanareo, a maior parte dos filhos da Compainha 
fazia individualmente muito mais oração do que a prescrita nas referid~ dis
tribuições; alguns a prolongavam por tres, quatro, seis e ainda mais horv.s. 
Quase não se encontrava quem não fizesse três, e essas de meditação. 

Para remediar a situação, Sto. Inácio reuniu uma consulta de Padres 
graves e de médicos. A conclusão foi: que se tivessem sete horas de sono e 
que a oração mental não superasse uma hora ... ". Isto já refletia a tendênc~a .. 
do tempo. Com efeito, escreveu o Pe. Polanco duas mÍnutas de Constituições 
para os Colégios em que aperece claramente o plano regulador e moderador (le 
seus exercícios espirituais e literários: ao menos três quartos de hora e até wna. 
hora de meditação, afora a missa, orações vocais e exame prescrito, com a fa
culdade dada ao Pe. Reitor de poder acrescentar um segundo "exame de cons
ciência ao meio dia. A segunda hora de Espanha é excluída resoluta e inten
cionalmente. 

d) As Constit,'ições. Nem em Santo Inácio e nem sequer em PolancD 
aparecem oscilações se se trata da segunda hora de oração introduzida em por .. 
tugal e Espanha. O mais grave, porém, era que em algumas comunidades espa-
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nhoh. se espalhava uma teoria di! graves COIl""'luê"ci~ pa .... a vida 3pos16.iC'I 
da COJllpanh\a; qu~ Rã" se podia ler bc<I ora~ão mental se não lôsse longa . Vi:
"' aí a jnfluência doo doi. autores ja cilados e muito em vop naqueles temi»'". 

Muitas troca& de impressões e opiniões ae .ucederam p,oósam<nte tro 
melados de 1549, quando 5\0. Jnácio redigia as Constituições. Pe. p.,Janco 
t:Scrtte em 28.10.49 ao ",ilOl" do Colégio de Paris: "Na. onu;io N. P. Mo 
quereria que aOS WudantQ an geral 100se imposta mais de um .. hor:a, ""In • 
missa". 1!.stt Ul<1O " rovelador. ta" .. sabe .. 510. Inácio indu, .. na lu>r~ 
de oraçlo OS uames . A impressio que no. produz ê$te quadro wn tanto in<k
ci.., e ta.lwz antagÔllico é que aimple$mente 5\0. Inácio nlo se /la,,;. un<ta 
decidido enlre 1S49 e 1552 a iuduir expreS$a e gffrllment. os exames na hora. 

A inclusio se lu na {ucei .... ",dação da! Constitui,r..:. e da própria ,rui" 
de 510. Inácio, na fôrma p<omulgada em 1553 por Nadai, que é a deliniliy~. 

N.1a se estabelece", para OI estudan'''' os doi. exames diários, mas induindo-ns 
categoricamente na ho .... de oração, fora da missa. 

Como se v~. 5\0 . In!cio havia chegado à t<:dução rnhima. Quals ". 
motivos que" moveram a isto? lu Con.utuio;lSeo apom,,,n uma: "p04 o atcn-
00 .b I~rr-",,_ que com. l'\tra illl .. ..,;io 00 d.v mo serviço .. tomom , roq ... T .... 

q ....... Iodo o lIom .. ,,_ .. rá muit<> mais "ato li Deus Nosso Senhor (que oraç&e. 
t medila~ longas)". Advirta-.. logo que 5to. Inácio supõe a seu. «Iudan
t ... bem e><ercitados durante o noviciado em "medita~õn e orações maio lon
gas", principalmente ~ Exerdcios. Ma. essa redução dao Constituições não 
(oi geral e rt:tiHnea desde o começo . H .. um projeto d(, regulanlentação geral 
de 1549 que parcoe querer pOr o:m prática. a hora inteira. sem os u3meS. Em 
510. Inácio mesmo há tentativas e f6rmulas diversas ... Seia como fôr, Sto. 
Inácio lixou-.. <J<,finitivamente na última drtwnina"io das ~.titui,,6es. 

e) Pnhfwlg",1iD d<>r COlISnh';rõ'l. ti. sabido 'lu. Sto. Iná(io enc:arregou 
aO Pe. J ... oninlO Nadal de promulga.r ... Om.tituio;6es. e pela primeira vez de 
forma completa na Espanha: 1553-1554. O. Uc<:sso:s da ora<;ão já haviam lido 
..... vizados tm ...... colq;OI. Ma. havia ainda ",uitas- ex<eç~ . Nadal tra~ia 
ordens de modificao;6es bem 3tru;v';s. Começou eliminando a hora de medita' 
ção """pertin •. A obediiIl<ia foi lll1iVft"Sa1 e definitiva . M .. a ~uçiio da. hora 
malutina para • metade e mesmo com a {acuidade d" ocupá-li. com oraçóel "Vtt" 

cais, já a C<lisa .. torllO!l rmis difícil. Nadai nlo quis impor a reforma. mU 
aconselhou li SUa aplicação, paulatinamente. 

Ao vollar li Roma, O Visitador qui. abordar o aSSunto com Sto . Inácio. 
mas não foi feliz . Foi quando Slo. Inácio exclamou: "a um verdadeiro morti
ficado basta-lhe um quarlo de hora para se unir com Dftl. na oraçlo". E ru> 
dia quinto falando com o Pe. Cirnara prtti ... melhor stU pmsarntnto, loon
tuando que a abnegação fu com que fàcilmenle um relig;O$O mortificado num 
quarto de hora faça. mais oração que outro não mortifi<ado em duas hor .... , e 
que, pelo contrário. de longa. oraçlSeo st seguiam fieil""'"t" outros inconve
nientes. sobreludo "dureza de entendimento" .. _ E ficou firme nas det...,nina· ~ 
~ das eon",iluiç&a. 

f) 01'O{ii<l dOI socerdolu f_odos. Tudo o que .. disse acima se Te-
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feria aos estudantes - os escoláticos - não aos sacerdotes formados. A êstes 
as Constituições dão liberdade,. porque são pessoas "que nál:)! necessitam de es· 
paras" para que corram pela via da oração e penitência, "quanto a disposiçã0 
corporal e as ocupações exteriores de caridade e obediencia permitem". A nor
ma é, pois, a discrição: nem alongar-se tanto que não sobrem fôrças e tempo 
necessário para o apostolado, nem reduzí-la ao ponto de "se esfriar o espír'..ito". 
Sàmente convém que o confessor esteja informado, e, em caso de dúv,ida, tam
bém o superior. 

II - QUATRO CONGREGAÇõES E QUATRO PADRES GERAIS 

a) Primeira congregaçã.o geral: 1558. São Francisco de Borja quís dis
cretamente aumentar o tempo prescrito por Sto. Inácio, mas a Congregaçãu 
Geral rechassou a proposta e reuniu num decreto sintético tudo quanto o santo 
fundador recém falecido havia dito sôbre a oração dos estudantes, noviços, oro
i essas e i r mão s coadjutores, confirmando~os em substância ,e nos pormeno
res. O decreto foi posto em prática logo pelo novo Geral Pe. DiegoLaínez, 'em 
excluir Portugal e Espanha. 

b) S. Francisco de Borja e a segunda congregação geral: 1565-1572. Sãu 
Francisco de Borja fora eleito Geral com 31 votos sôbre 39 eleitores. Estava 
persuadido que alguns defeitos manifestados nos últimos anos na Companhia se 
haviam agravado pela decadência do espírito de oração e meditação. Não se 
sabe quem propôs na Congregação novamente o problema do aumento do tempo 
da oração. São Francisco de Borja se declarou nas discussões decididamente 
a seu favor. Iniciou-se então uma discussão que durou vários di.as. Opunham
se os da Alemanha e França e com êles provàvelmente e futuro Geral Pe. Eve
raldo Mercuriano e talvez São Pedro Canísio-. Defendiam-no não somente Por
tugal e Espanha, mas "inda (e isto era decisivo) os da Itália, com o Pe. Sal
merón, Provincial de Nápoles e com o Pe. NadaI que havia sido Visitador de 
várias Províncias. Parece que o P~. Palanco figurou no número dêsses últi
mos. O resultado foi um -acôrdo. A Congregação não determinou nada, mas 
facultou ao Pe. Geral para que pudesse introduzir o aumento do tempo de 
oração. Esta solução, que havia de prolongar durante quase outros vinte anoS' 
o curioso processo histórico, concentra a atenção na conduta de São Francisco, 
110 seu secretário Pe. PolanC0 e Pe. N adal. Já no fim de 1565 determinou o 
Pe. Geral que se aumentasse o tempo de oração: nas Províncias da Espanha 
para uma hora pela manhã como era costume. Nas outras Províncias três quar
tos de hora pela manhã e meia hora; à noite, incluindo o exame e oração e outro 
exame antes do almoço. São Francisco, com esta determinação, teve o escrú
puloso _ cuidado de separar-se; o menos possível da direção inaciana, impedindo 
exageros na Espanha e Itália e suavizando a aplicação da nova distribuição nas 
Províncias do Norte. 

Aos poucos, porém com muito tato, São Francisco foi introduzindo p,)r 
tô.da a parte a hora completa de meditação matinal, não, só _para ,os "escolásti-
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,cos, ODmO ainda para os sacerdotes como um, ,mínimo de oração, de:xando'":lhes, 
contudo, a liberdade concedida pelas Constituições. Dêste modo se .iniciava um 
processo que o Pe. Aquaviva pôde qualificar ,mais tarde de costume universal. ... 

c) A terceira congregação gerai e a açiíodo Pe. Mercuriano: 1573-1580. 
Nas. CongregaçõesProv.inciais. que em 1572'1573 seguiram à morte de S. Fran
ç:i&co, revelou-se que a hora de oração era um dos problemas que preocupavam 
à C011,1panhia; o govêrno de Borja tinha sido muito breve. para estabilizar o cos-. 
tume favorecido por êle e se desejava que a Congregação Geral resolvesse· de
finitivamente a questão. Havia cinco postulados sôbre a matéria. Certamente 
o assunto foi novamente muito debatido, não chegando a uma conclusão positi~ 
va, como na segunda, e, como nessa, deixaram que o Geral resolvesse. Juridica
mente seria, pois, deixar como estava, mas histOricamente era abrir um período 
diverso no já longo e complicado processo. Porque o novo Geral era da cor
rente contrária ao aumento, como já vimos, e 'tinha como secretário o Pc. 
Antônio Possevin que tinha estado na Congregação de Aquitània que acabara 
de pedir revogação da hora de meditação. A princípio o Pe. Geral parecia ce
der, mas em seguida mostrou que não queria resolver o assunto, definitiva
mente. 

Nesse meio tempo se publicam todos os decretos das três primeiras Con
gregações Gerais·e os dois decretos: o da primeira e da segunda sôbre a hora de 
meditação, pareciam não se conciliar bem. Qual o espírito do decreto referente 
ao ·assunto da terceira Congregação? Pe_ Mercuriano resolveu·se mantendo ,) 
decreto ·do seu predescessor. De modo que, enquanto que .juridicamente se man
tinha· dêste modo o incremento de São Francisco de Borja, ainda nas Provín
'cias francesas e alemãs, nas demais se convertia a sua prática, entre 1572 e 1581; 
num costume u1liforme e co1lsolidado. 

d) O Pe. AqUIWiva e a qlWrta Congregação Geral: 1581-1590. A esh 
quarta Congregação chegaram l~avas propostas contra a hora de meditação, de 
Aquitânia e do Reno. A solução foi rápida e decisiva. No dia 27 de fevereiro 
de 1581, sem que estas registrem como em 1565 longas discussões, decretou a 
Congregação com certa energia, H o predito costume de uma hora integral de 
oração, afora o temJ:X) ·dos dôis exames quotidiaI!os, como pio e salutar, e. que 
absol'lttamente se deve conservar'~. Como vemoS,- quanto ao tempo~ o processo 
juridico estava resolvido. Restava só o trabalho de acabar de aclimatá-lo na 
Alemanha e França: é o último ato do pequeno drama que não descreverei, por 
brevidade. 

Havia ainda a dúvida:· a hora deve ser matutina e contínua? a' oração dev~ 
fie! mental? Poder-se-ia dividir entre manhã· e tarde e dedicar parte ou tôda 
à oração vocal? 

De fato, havia nesse sentido muita variedade ainda nas várias Províncias 
da Companhia de Jesus: em Portugal e Espanha o costume havia sido dêsde 
o- princípio a' hora matutina e mental. Na Itália o uso nâo foi uniforme até o 
generalato de São Francisco de Borja. No resto da Companhia: Alemallh" 
França, B,élgica, Polônia empregavam parte do tempo em oração vccal. 

. . Qual seria, pois, 9 .pe!1samento da Congregação a respeito? A resposta 
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não tardou, porque o Pe. Geral couhecia bem o sentir da Congregação: a.hora 
de oração é iutegral, matutina e me-ntai: outro usa será exceção. Durante vários 
anos teve de empre'gar não pouco tato. 'e' não pequena energia- para que ri _Decreto 
Íôsse aplicado na' Alemanha e França. As preocupações do. Pe .. Gerai. aparecem 
especialmente na sua correspondência com o V~sitador da Alemanha;· Pe. Oli
vério- Manareo, que teve que dar sôbre esta matéria mú_t~plas instruções' e ve~r 
cer não poucas dificuldades. Um. auxiliar de grande peso nessa -emprêsa enoon~; 
trou o Pe. Aquaviva: S. Pedro Canísio. Mas a luta se prolongou ainda por 
nove ·longos anos. A partir de 1590 esta questão apenas aparece na correspon
dência do Pe. Geral e o costume é geral. 

Note-se, no entanto, que até tempos recentíssimos, não passou a teJ.-"tos 
legislativos aquêle duplo caráter da hora: só incidentemente ocorrem os têrmos 
"nieditação" e "meditação matutina" nos decretos das Congregações Gerais sé
tima e oitava. A fórmula clara e precisa é da vigésima sétima, de 1923. 

A última, porém, a trigésima de 1957, no 10. o Decreto, sôbre a :vida 
espiritual dos NN, declara: 

2 - " ... novamente confinnou o uso, recebido há muitos séculos e sarr 
cionado pelas outras Congregações, pelo qual todos devem dar-se à hora int.e
gral de oração mental quo6d-imw. Para que seus frutos sejam maiores, deve-sç 
advertir o seguinte: 

a) Gera;mente deve-se esforçar por fazê-Ia de manhã; mas, se as cir
cunstâncias de lugar e condições persuadirem outr.a coisa, ao Superior. ,se pode
conceder que, ou se a faça tôda à tarde, ou parte de manhã e parte em outro 
tempo mais cômodo ... ". 

Poderia parecer, à primeira vista, como observa o Pe. Pedro Leturia, S. 
J. (in "La Hora Matutina de Meditacióll en la Compafiia Naciente"', Archi
vum Historicum Sccietatis Iesu, voI. lU, 1934, pgs. 47 a 108) que nêste longo 
e complicado processo supera o dramatismo do debate à importância do tema 
debatido. Note-se, não obstante, que se tratava de combinar o máximo de di·, 
1'la111Jismo apostólico com a dose indispensável de oração metódt'caj' e .isto não 
num indivíduo e nem numa comunidade, mas num organismo tão novo, tão ex
tenso, tão multiforme e tão internacional como a Comp"anhia -de Jesus. Não é 
de estranhar que suas mais ilustres personalidades intervenham na resolução do 
problema e 'que nele se entrecruzem e chequem tantas e tão variadas fôrças ré 
ligiosas e nacionais. 

No conjunto do quadro, se advelie que a impulso espontâneo para a 
contemplação é maior na primeira geração. Por isto predomina em Sto. inácio 
o freio. Pelo contrário em São Francisco de Borja se inicia 6 estímulo modé
rado. Um laço de continuidade, que se diria representado pelo sensato secretá
rio de Sto. Inácio e de S. Francisco e pelo Assistente do Pe. Everardo, v;,r 
cuIa :ambos os períoG-es, e entre as marchas e contra marchas e mesmo arranha
duras próprias do esfôrço humano, a Companhia de Jesus encontra, enfim, seu 

. caminho invariável, cooperando daí na medida ele suas fôrças na difusão e no 
prestígio da oração mental quotidiana na Igreja moderna, quase tanto como co-
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"Il';'"Ou deade .o <'0111....,."" <lifusão do "Retiro espiritual" com 00 Exercicios de 
Sanlo"Inácio. 

Não ~ de: admirar que nm ancião joutia di.ia : J! corto que se podo; à. 
V,;U1 passar SIm! (, jantar, pois não é i,,,,, tio grande desgraça, mas deixar a 
mcdi~io ... nunta, porque ",ria gnooíasimo dano para a vida ospiritual". 

Por isso alinnan São João Ikrohmans, que one.\ma na oua .,.ida " IV» 

.eu. """"lamentos o I",,,i"'("ap<~o e o·máximo fruto da hora de ora~ão men· 
tit.l ~ maluti" .. : "Se r~Ço bem minha orat;ão, náo ha~ri nenhum p"rigo de .p""" 
de.- minha ·vocação". 

B I B LIOG RAFIA 

Tt'rll$ll. de Crlato Lhler OSU. A OA.MINFlO DO PAI _ Livro do MeM«, 
~spondento ao manua.l do aLune. DLdU1ca para c atequl.!tu. RIo di Janeiro, 
AgLr. 1\1113. 462 )li",. 

Publleando, no .no paaSado. o "LI, 
no do aluno" para a I .• solrLe Ilna· 
elal (clr. R<!vl8ta da CRB. VII U~&1) 
320) c, aaon. o "Llno do MOIStre" , 
ambos sob O Ululo comun, de • A Ca· 
mlnho dO Pai", a Mad .... Terll$ll. di! 
cr~to Lézler acaba de enrlqu .... r o 
BrMIl com uma obra cateQ.uttlea que 
pOderi. rlv..u..u com O que hi dO) 
moIho< nO mundo Intetro. 

Na Lnt.roduçlo, (Ie nmal 80 ])ã&lnas. 
a Autora co"""n .. .na dld'tloa co.
r.equtttca, d"""" ... bendO .... ~ 140;1" 
cem.rllh de ,na J)e<1aiogia rel1llosa; 
1) • Icnn&Çlo da eon~ .~V~ 
da upOSlç!o dout.r1nu la; 2) a lor. 
maçlo para • dda paroquial .",vés 
dll .""leb~ eom\llliUrlu; 3) • 
lonnaçAo para a vlda m!l\tante, a!.H.
v~ "" educaçlo "" conscl~""La e dÓ 
earMer. . 

Em acguld. fornece, em ... plt~lo. 
a~ceMLvlll, para cada ~m. das 2"1 .~, 
I .... do "LIvro dO a.lunO", "" ponneno
_ ·da dldUica. conlorme O ClQUemI\ 
IZIP.arU<!,o, aclma Indicado. P~. ~ O. Clom C .. R 



A INDEPENDÊNCIA NA JUVENTUDE·HODIERNA 

Irmã Helena GaniáZe,; Ru"" F.M:A. 

o tema que agora estudamos sôbre os problcmás psico:ógicos da -jtiventl1~ 
de de hoje, 'nos aspectos relativos à obediênCia 'religiosa, requer antes de tudo tuuá 
aperfeiçoamento de tôdas as faculdades da alma. 
análise minuciosa, visto que a adcilescên'Cia -' período· compreendodo entre a pt1~ 
I-.erd'ade e os 21 ou 2S anos caracteriza-se por _uma série- de transfurmações lllúl~ 
tiplas e totais produzidas pelo desenvolvitnento fisiológico do indivíduo e pelo 
aperfeiçoamento de tôdas as faculdades da alma. 

Evolução no adolescente 

Diant.e de tão 1~U111erosas mudanças, o. adolescente ~lão encontra. senão pro
blemas de difícil solução e justamente porque a inteligência ncsta'-fase progride 
mais lentamente, todo o trabalho de _solução recai sôbre' o selltim.cl)tó que nest~ 
período atinge o apogeu .. Porêstepredomínio do sentimento 110 agir do. adoles· 
cente, surge um problema crítico: a indecisão, o descontentamento e a 'melanco
lia. Em violento contraste COlll êste último sentimento, aparece o espír:ito apai
xonado e fantástico, ousado e empreendedor, traços êstes que 'manife'stam um~ 
notável tendência à illteriorização romântica ~ à jntimidade ciumenta. 

Êste período de efervescêl1:cia que não é estéril, ma, ao contrário, permit~ 
rápidos progressos, leva o adolescente a uma noção mais clara e hnediata do qt~e 
êie é; em consequência sua personalidade toma fo'rma e dimen~ões com. él-. firma
ção radical do "eu". 

Quando o adolescente toma consciência de si, interiuriza~do-se, ~t1a peT
sonalidade se vai formando como resultado de uma dupla atividade; de contaw 
e de reflexão. 

Bc'r outro lado a firmação do "eu" social l11é!-nifesta-sE.:· em múltiplas. oca~ 
siões, refletindo-se sob forma de atividade; pessoal; por esta razão, a ~dolescêl1-
~ia marca a. passagem do semi-parasitismo da infância a uma v"ida autônoma. 

A independência não é outra coisa senão a expressão externa desta' 'in'~
primível evolução. , 

Formação da personalidade 

A medida que aumentam as E.llergias do adolescente,. acha. êl~: instt~~itá~~{~l 
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o jugo 'de tudo aquilo que lhe obstua liberdade. Tôda autor:dade torna-50-lhe 
pesada; odiosa e qualquer coerç~o parece-lhe tanto menos suportável quanto me-
nos compreel1de a sua necessidade. _.'-C, 

A liberdade da qual tem saudades o jovem, é aquela que rompe todo freto 
e o deixa como passarinho fora da gaiola. 

Esta necessidade de finllação do "eu" corresponde a um novo équilíbril) 
tiue se estabelece entre duas reações instintivas fundamentais: a imitação e a 
oposição que regulam a sua conduta relacionada ,com o ambiente. Amb~ são. 
úteis e manifestam~se normalmente no cumpoitamento; convém, entretanto; :110~ 
tar que a oposição torna-se cada vez mais violenta durante a adolescência, levair 
do o jovem ao espírito de contradição e rebeldia. 

A forma de vida dos: lan:s atuais faz com que a criança perca a docilidade 
e se torne indisciplinada e rebelde. As crianças são criadas hoje num ambie\lte 
ele crise de autoridade e, em conseqüência, de crise de obediência; disto resulta 
urna 'acentuada inclinação à independência desde a puberdade. 

O adolescente e o jovem encontram satistãção no domínio sôbre pessoas 
c' _coisas, e' isto é um fato quase universal, pennanecendo durante quase tôdá -a 
vida: do homem. A aptidão para dirigir e governar, e a fôrça da personalidade 
originam-se do instinto de dominar. . 

Woodworth distingue quatro manifestaçÕes dêste instinto as quais passa~ 
mOs a enumerar: 

a) Interêsse de êxito nas reações; vencer (·bstáculos e reaiizar propósitos: 
'b) Vontade de poder, manifestada na busca de objetos ou pessoas pam 

dominar; 
'c) Motivos de independência em resistir ao domínio de outros; 
d) Desejo de dominar para sobrepor-se aos outros. 

Espírito de indepe"dê,ncia 

A_ independência e a auto-afirmação costumam ser consideradas, freqüen~ 
tement.e,. como concomitantes da maturação e, por conseguinte, como caracteris
ticas' particulares e próprias da, mocidade. 

Ninguém que esteja familiarizado no trato com os adolescentes, pode du
vidar que estas <tendências sejam muito fortes neste período, e que a maturação 
sexual é fator que contribui para aumentar. sua intensidade. 

O espírito de independência acentua-se com a idade. A medida que a 
criança vai adquirindo fôrça para dominar os diversos elementos de seu amb~ell
te, torna-se "mais independente e autoritária. 

As circunstâncias que a rodeiam_ estimulam o aumento do espírito de in
dependência, de auto-afirmação e de segurança em si mesmo, tendências _ que se 
desenvolvem paralelamente à idade. 

O proporcionar cada vez maior liberdade à criança e o ensinar-lhe a con~ 
fiar em suas próprias responsabilidades, são fatôres que aumentam a indepen
dência. Portanto, os métodos e modos de tratar devem ser muito diferentes para 
cr.ianç~s-, adolescentes e adultos. 
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O· papel dos pais· . 

Os pais são, freqüentemente,:' ~s que. por ignorância psicológica querem 
reprimir a independência d!1 jovel1,1, ,tornando a disciplina 'màis severa' na u"dú
lescência do que na infância: quándo -deveria ser justamente' o contrário. _ O' re
sultado é: ou êles põem obstáculo ao desenvolvimento desta importánte carac
terística ou concorrem para que o Jovem Os engane. N.o _ primeiro caso dão-se à 
sociedade jovens qU~J quando adultos, serão umas ~ternas crianças, sem possibi
lidade de agir sozinhos, sem capacidade para exercer responsabilidades; -nO se'" 
gundo caso, jovens sem lealdade, inclinados à hipocrisia_ 

A independência é uina tendência educáve1 e não um obstacul" para eli
minar um carididato da vida religiosa. 

-Esta tendência tem, c'omo as demais, aspectos positivos e 'negativos. E 
destruir tal característica própr1a da juventude, que é exuberância de energias, 
seria destruir a personalidade; personalidade essa; que ~ organização total dos 
sistemas, de reações instintivas, emocionais e habituais do indivíduo; seria des
truir a possibilidade de respostas adequadas do indivíduo, respostas que podem 
.ser favorecidas ou perturbadas pela it:tegração defeituosa de algumas qualidade;, 
c neste caso seria pela anulação da independê1zcia. 

Qualidrtdesdo caráter moral 

A independência deve sujeitar-se às qualidades psicológicas do caráter 
moral realizando nessa energia viva um enxêrto de volição" de quer.ei' ou não 
querer, isto é, de realização ou inibição consciente. 

Para que se verifique esta canalização é mister levar a jovem noviça ou 
religiosa a unir êstes três componentes: energia, inteligência e sentimento. 

Examinemos, brevemente, essas qualidades do caráter moral: 
1) - Fôrça O" emrgia, qualidade do indivíduo em virtude da qual êle 

vence os obstáculos e leva a cabo suas emprêsas. E' qualidade essencial. Assim 
o impulso de atuar independentemente, por virtude será submetido ao juízo dó 
Superior. Manifestar-lhe-á seus pIanos, seu modo de pensar, seus projetos e, 
em seguida, aceitará a aprovação ou--desaprovação. Então, por virtude, -contra
põe à independência a docilidade, ou à independência a dependência. 

Por conseguinte, o sujeito em algumas circunstâncias tem a possibilidade 
de agir de acôrdo com o que organiza, em outras não, em ambas, porém, êle se 
acostuma a depender e, em conseqüência, formarwse-á na obediência de espírito 
e de juízo. 

2) - Juízo intelectual - A vida apresenta situações complexas, confu
sas, e as melhores respostas não são as mais simples; por isso, o indivíduo pre
cisa possuir um intelecto perspicaz exercitado na análise das situações complexas 
que deve enfrentar e ~a avaliação de uma ampla gama de respostas possíveis, 
de modo que possa conhecer quais são as mais adequadas a determinadas situa
ções. O indivíduo in.dependente que chegou mediante o exercício a analisar esta 
tendência, também sabe escolher a resposta oportuna antes de determinar-se a 
ag-ir. Por outro lado, se esta tendência fôr sttÍocada, o indivíduo se anula. . 

3) - Correspondência emocional- que serve para assegurar a resposta; 
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neste caso deve haver uma tendência é.TIlOtiva que se submete ao próprio juízo. 
Fica, portanto, demonstrado que a independência dos jovens de hoje não 

nos deve alarmar; é uma tendência que, bffi1 "Orientada, se transforma numa 
fonte de mérito para o sútlito e contillúa a ser uma energia potencial que o exer
cita e o capacita para a direção. 

Papel do Direto,." 

Um batI:; diretor ~ Wtlr tesouro para a sua comunldade. 
O dirig~nte de um gl~npo social não pode ser improvisado, deve preparar

se mediante a ação, a renúncia e 0- exercício de tôdas as virtudes.-
O di.rigente deveria aplicar a si as -palavras de rvlax ScheLer referindo-')~ 

a um chefe: HE' um prazer ver como êle reanima todos qUe o cercam; como 
perto dêle tôda fôrça se manifesta, tôda faculdade tem mais consciência de si. 
file descobre em cada um suas virtualidades e- as desenvolve, respeita a persona~ 
Hdade de cada dependente". 

E' ponto pacífico que a fôrça da personalidade tem mais importância no 
mando que a própria inteligência. E' em virtude de sua personalidade psicoló
gica e moral que o dirigente consegue cumprir ~em sna missão." 

Mas, se esta poderosa energia da independência não fôr canalizada, o in
divíduo será um apoucado e não servirá para exercer eficientemente as respon
sabilidades que num futuro não muito distante ser-lhe-ão coúflada:;. 

Matizes negativos na úl-depcwJênda 

. A independência, não educada, oferece também uma escala de matizes ne
gativos. Assinalaremos alguns: 

1) - Falta de submissão e, dociUdade - Sem submissão não pode existir 
adaptação à vida social, menos ainda à religiosa. O ponto que deverão focaHM 
z~r as Mestras e Superioras de candidatas à vida religiosa, é que a submissão 
não sejà uma escapatória ou U111 estratagema de evasão da independência ou do
minação; um formalismo para ser benquista, um verniz .. ~ A submissão deve 
ser utna fôrça interior de adaptação dentro do aspecto psicológico, e eemo vir-' 
tude de religião: a F é, a Humildade que levarão a pessoa a agir com dependência. 

2) - Caprichos - O' capricho é a síntese da falta de inibição dos im
pulsos conscientes, os q'uais são por sua vez Íatôres dinâmicos na conduta hu .. 
mana. 

o capricho úão permite a canalização das tendências congênitas ou adttuiM 
ridas que, educadas, contribuiriam para o bem estar social. O capricho não 
pode subordinar SUa própria natmreza, é um escravo, e, por isso mesmo, ... üio 
pode elevar"se ao plano de espiritualidade que qualquer estado de perfeição exige. 

3 - Viiver fazendo a própria vontade - A essência da, v·:da 1·d- giosa 
está na obediência de espírito e nada mais contrário a ela que viver .fazendo :t 

própria vontade. 
A·independência. não educada leva o indivíduo a um desenfreado "fazer 

o que lhe apraz" e, dêste modo, !lão se exercita na rellúneia-e_é causa de-desal_'M_ 
mania social, porque o indivíduo fechado em seu egoísmo. de~onhece a primazia 
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do bem comum. Assim pode1l.10S· afirmar que a fil!ta de educação desta tendêll~ 
da é perniciosa à vida religiosa. 

C onclHsões:-

Examinados brevemente os traços POSItiVOS e negativos que a indepen~ 
dência- apresenta, concluiremos dizendo que:. 

1. - A necessidade de independência: no homem traz como conseqüência-o. 
imediata a necessidade de apoiar~se em algo que íhe seja superior, devido a suas 
múltiplas tendências que se compensam e se equilibram umas com as outras .. 
Logo, o papel da Mestra em relação as suas noviças, é a de ser uma perS01Ztz.!l>' 
dade para poder formá-las. 

Personat/:dade etimologicamente vem a ser uper-sol1nzal-liteJ',. isto é, um: 
órgão através do qual emanam SOJl.S~ que devem ser ouvidos pelos outros. Que
sons se pretendem ouvir? 

Sons de compreensão da' natureza humana mediarifêUíl1a completa e adt-" 
quada preparação biológica, psicológica e teológica por parte da Mestra de No' 
viças. 

Hoje não basta o empirismo' e sàmente a' boa vontade para formar novas 
recrutas à vida religiosa. Com a vida de materiaiismo e de naturalismo exige-se 
para vencer o mal, preparação maior' dos dirigentes. 

A adolescência de hoje' que ingre$sa nos conventos vem de um lnumb 
saturado de excitação e traz um caudal de inclinações e artimanhas, que, se :1 

Mestra não possuir uma cultura suficiente, deixar-se-á enganar e entregará à 
Congregação ou Ordem indivíduos nocivos enquanto eliminará o melhor elemento.' 

2. - A Mestra de Noviças é uma. educadora e deve canalizar tôdas ;!lS 

tenç1ências e transformá-Ias em fontes de energià positiva. Como? Conhecendo 
bem as suas noviças. Para isto tem: 

a) A conta de consciência - deixando que nela a noviça apresente 3uas 
perguntas de forma clara .e concisa, fazendo com que ela mesma dê a solução; 
rlêste mc<lo, pode-se penetrar na intimidade desta alma. Corrigir e emendar cer'" 
tos erros 'de juízos. Não maravilhar-se diante de certas respostas. 

b) Tomar parte no trabalho e recreio das noviças porque é neste mo
mento que poderá estudar melhor suas reações, por conseguinte, conhecer sua:.; 
tendências. 

c) Visitar em momentos inesperados a~ diversas dependências da noviça, 
pois assim vem a conhecer minÍtc:as que poderâ(Y ser corrigidas individualmente, 
A correção coletiva, como pOi exemplo em ocasião de conferências, produz efei
tos negativos~ porque' a psicologia feminina tem suas particulares característica';). 

As jovens independentes, orgulhosas, vaidosas, etc., quando ouvem fa
lar de tais defeitos, pensam sempre em U111a terceira pes_soa c, por conseguinte, 
aquelas palavras são penas levadas pelo vei1to, deixando-as iguais' ou piores flue 
antes. 

A admoestação há de ser pessoal. feita, com calma. bondade e humildade. 
11sando sempre a 'técnica da ponderação que produzirá o reconhecimento da falta 
e o propósito de emenda. 
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ALGUMAS DAS CAUSAS DA DIFUSÃO DO ESPIRITISMO 

Para cortar o mal é preciso conhecer suas causas 

Oscar G. ºwroedo S.J. 

Todos estamos~" ou deveríamos estar, convencidos da absoluta e urgente 
necess:dade de prestar o máximo de atenção ao Espiritismo, a heresia que mais 
estragos está causando ao Catolicismo no Brasil. !.sses estragos aumentam em 
progressão geométrica (na Revista "Incunable" temos dado alguns pormenores 
sôbre o ritmo estarrecedor com que aumenta o Espiritismo 110 Brasil). 

Para cortar o mal, o primeiro passo é conhecer os pontos do nosso 
próprio baluarte a reforçar e as principais baterias do in:migo que devem ser 
atacadas. Eis o motivo desta colaboração. 

Não pretendemos dar uma lista completa das causas que contribuem 
para a difusão do Espiritismo. Só enumeraremos as que, a nosso juízo, merecem 
especial atenção. ' 

ANTIGA E INATA TENDÊNCIA 

Em primeiro lugar, a inata tendência do espírito humano para o misterioso. 
Mormente ante fenômenos que o homelll não pode ou não sabe explicar, é in~ 
coercível êste impulso para o misterioso e o sobrenatural. .. No Brasil a influên
cia dos pretos deu mais profundidade a essa psicologia do mistério. 

A teoria espír:ta encontrou desde os seus começos um vasto campo: à 
medida que iam despojando-se do seu envoltório supersticioso, a Magia, Bruxaria 
e a Fe~tiçaria, com o progresso das ciências, iam também perdendo aquêle 
extraordinário prestígio que em outras épocas haviam alcançando até não 
encontrar "clientela" senão em ambientes de baixa cultura. :Nlas aquela tendência 
para o mistério, embora soterrada, era muito enérgica. Sem grande transforma
ção, encontrou no Espiritismo a sua válvula de escape, como muito bem analisou 
G. Lebon na "Revue Scientifique". A Magia e Bruxaria converteram~se em 
Esp:titismo j os áugures e" bruxas em médiuns; os deuses inspiradores dos 
oráculos, os demônios colaboradores das bruxas, os gnomos, fadas... convert~
rum-se em espíritos; as evocações dos mortos, dos gênios... em materializações 

: dos deset:lcarl1ados. 
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o. contra-ataque a esta causa, .pensamos que deve principal~ente, embor~ 
não -exclusivamente, basear-se no mesmo que deri'ubou a Bruxaria: o progresso 
da cultura, isto é,. ~studarmos mormente· multa. P~rapsicologia. a fim de conhe~ 
cermos a explicação dos prodígios apresentados pelos espíritas e podermos 
esclarecer o povo •. Sste estudo está prescr:to para os Seminários 1vIaiores e 
equivalentes (Constituições Eclesiásticas do Brasil ou Pastoral Coletiva, Confe
rência Nacional dos Bispos do Brasil, Conferência Geral do Episcopado Latino
Americano ... ). 

CONSOLO IMEDIATO 

A teoria espírita oferece um cOl1sôlo imediato aos que choram o falecimento 
de um ser quer:do. Para uma mãe desconsolada pela perda do filho, para quem 
está desolado por ter-lhe a morte arrancado o amigo íntimo, o irmão, a espôsa, 
a noiva ... , a simples formulação da teoria espírita é muito possivelmente um 
argumento incontestável em prol do Espiritismo. 

Deve-se, pois, na catequese ao povo, insistir t:J.1UitO nlO$ admiráveis e 
verdadeiros consolÇls que o Catec:smo oferece para os que sofrem o 

PROPAGANDA SEM LIMITE.S E ORGANIZADA 

A propaganda espírita foi e é uma das mais iortes. Só um dado: já em 
1913, isto é, uns 50 anos após a fundação do Espiritismo, Lucien Roure S. I. 
recolheu no mesmo Bureau International do Espiritismo, em Bruxelas, a relação 
de 129 jornais espíritas existentes no mundo. 

Entre os escritores espíritas,. sem dúvida, quem mais ~nfIuiu na difusão 
da teoria espírita foi, como s'e sabe, Hippolyte León 'Denizard Rivail. Guarcla
livros do jornal, "O Universo", foi levado a uma sessão espírita por Victorien 
Sardou. A mesa, por meio do alfabeto convencional, declarou "da parte dos 
espíritos" que Riva:I era o esco.hido para uma grande tarefa em prol do 
Espiritismo. Posteriormente m?-ni festações confirmaram a RivaiI na sua crénça 
e df'scobriu até ser AIJan Kardec o nome que ê:e mesmo levara numa anterior 
re.3dJcarnação. AlIan Kardec, sempre já conhecido pelo seu nome do passado, 
dedicou-se Lorajosamente à tarefa de recopilação e fundamentação da teoria e 
doutrina espírita. "0 Livro dos Espíritos", HO Livro dos Méd.:U11S", "O 
Evangeiho segundo o Espiritismo" etc., as obras de Allan Kardec, traduzidac, 
em t0dfl}-, r,s línguas, contribuiram prodigiosamente para a difusão do Espiritismo. 

Verdadeiros talentos literários somaram-se logo a esta tarefa de doutrina
ção espírita, singularmente Leon Denis, autor duma vintena de livros no? ql1ai~ 
o ass,urito se .apresenta sob aspectos de t~l modo sedutores e sob uma forma tão 
persué"J.siv~, que' encanta a imaginação e "adormece o senso crítico. " 

Congre;:;sos, cpn-ferên-çias, emisso"ras e editôras próprias, jornais, arti
gos. 0"0 • tôc1a classe· de propaganda é sistemàticamente usada pelos espíritas. ~ 
mesmo difícil" pqr afastado que se. esteja da comunicação com os homens, tlãQ 
"ter" n~t~~ias . ~~:dp.~oras e c;urio~i~~de pelo Espirit:s111o, . 

Concretamente se "cacareja" aos quatro ventos a car:dade do Espiritismo. 
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Não seria vaidade, senão apostolado eiicaz, uma propaganda organizada de 
tántas obras de caridade no campo católico. 

São também especialmente organizadas e atraentes as conferências espí
ritas çle "Evangelização'''· ou "esclarecimento" _ Pelo menos em certos meios nos 
dão exemplo ... 

PUJANÇA ECONOM!CA 

. Dinheiro não falta. O Espiritismo conta em tôda a parte com decididos 
protetores econômicos. São numerosíssimos os centros em que estão. perfeita .. 
mente organizadas as contribuições dos sócios. Os fréqüentes pseudo-milagres 
de curas, "trabalhos". " encontram' por tôdas as esquinas agradecidos que enviam 
esmoias. Até certos Governos favorecem o Espir~tismoJ inclusive o baixo Espi
ritismo, considerando-o de valor folclórico e turístico, como escusa. A Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro, no orçamento para 1954, p. exemplo, assinalava 
7.'202.000 cruzeiros, só num ano, e só para o Rio de Janeiro, a diversas entidades 
espíritas do mais baixo espiritismo. 

A AMBIÇãO ESTIMULA A PROLIFERAÇãO DOS MÉDIUNS 

Para muitos médiuns não se pode negar· que a. possibilidade de ganhar 
fàcilmente a vida foi a causa principal de seu aparecimento e aperfeiçoamento 
como "interl11edi~rios entre os homens oi:! os espíritos". No momento em que 
aparece uma pess?a com supo~tas faculdades med~únicas, ràpidamente se reunem 
a seu. re?or admIradores, Hchentes" e protetores. O Espiritismo é Q. seu único 
ou prmcIpal ganha-pão. 

Célebre e clássico é o caso do médium Ladislau Laslo, da Hungria. As 
primeiras manifestações mediúnicas de Laslo datam já, de 1923. Dois. anos 
antes, Wilbelm Tordai, alto funcionár;o do Ministério de Finanças de Budapest, 
recebia a visita de quem conhecia a bondade e a tempo o interêsse daquêle alto 
funcionário pelas coisas do Espiritismo. Laslo pede proteção, . pois acredita 
possuir dotes de médium. Torclai hospeda o jovem e se encarrega de organizar 
e financiar sessões espíritas. 

Tordai, como tantos outros, fica satisfeitíssimo porque LasIa, supremo 
astuto, não aceita a menor retribuição pecuniária pelo seu trabalho. Isto basta 
para fazer f':squecer a Tordai que na realidade Las10 é seu hóspede, seu protegido 
a quem nada falta, que Laslo está treinando com treinos sem despesas próprias. 
Graças a êste truque financeiro, LasIo pôde assinar naquêle mesmo ano um 
contrato muito vantajoso econômicamente com Schenk, conhecido ilusionista 
profissional especializado em truques de telepatia: empreenderia uma Htourné" 
mundial. 

Aquêle jovem que, dois anos antes, fôra solicitar proteção e asilo, chegou 
a ser um dus mais famosos médiuns, que manteve enganados os mais sábios 
;"etapsíquicos de tôda a Europa. Só depois de muitíssimo tempo e esforços, 
conseguiram desmascará-lo e compreender que tudo tinha sido mero ilusionismo. 
E se compreendeu, já tarde·- demais, que na realidade o móvel ecollômi® foi a 
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principal' qualidade, "mediúnica" de Laslo. 
, É a principal qualIdade de -muitos médiuns. Em atenção à verdade; 

matizaremos- a acusação com as palavras, mesmas do competelltíss:mo ÇLutor do 
livro ~~Les grands médiuns": HPensamos -que a 'idéia de lucro leva muitos 
médiuns' à fraude que, às vêzes, são astutos. demais para não deixarem transpa
recer em nada sua ambição antes de ter estabelecido gratuitamente sua reputação. 
Porém, nós acreditamos que êste motivo não é nem constante nem demasiado 
freqüente (atenuante talvez não verdadeira para o Brasil). Em qualquer hipó
tese, em estado puro, existe raramente, a procura de dinheiro reveste quase sem
pre uma significação simbólica". 

Os mesmos- espíritas umbandistas reconhecem que esta especulação econô ... 
mica é, no Brasil, causa. de uns 99% dos terreiros. É caso manifesto de polícia 
(tendo nós enviado à Revista "Estudos" um artigo sôbre êste tema). 

EXIBICIONISMO 

Motivo freqüente (que evidentemente pode juntar-se ao do dinheiro) da 
proliferação de médiuns é, sem dúvida, a vontade de isolarem-se da massa e de 
aparecerem aos olhos dos seus semelhantes' como sêres extraordinários, diante 
dêsses mesmos semelhantes que antes Os tinham considerado como simplórios. 
Porém, não devemos considerar sempre o médium como um velhaco: freqüente~ 
mente é um doente cuja trapaça cómpensadoras se encaminha ràpidamente para 
a rnitomania (falamos, claro está, dos médiuns de efeitos físicos; os médiuns de 
efeitos só psíquicos nem sempre são trapaceiros em tôdas as suas atuações). 

Como exemplo do afirmado, podemos citar a que foi, sem dúvida, a mais 
famosa médium, Eusápia PaIladino. F"ha dum camponês dos Abruzos, Eusápia 
sofreu a morte prematura da mãe, padeceu o espetáculo horrível do pai assassi
nado. A tristeza da sua vida viu-se aumentada pelos maus tratos da avó 
sem amor. 

Cresceu no seio duma família dedicada às práticas espíritas. COlUO 
libertar-se da tentação, consciente ou inconsciente, de chamar a atenção duma 
família indiferente, quando não hostil, e triunfar mediante uma mediunidade 
altamente compensadora? Eis, neste exemplo, a gênese de muitas mediunidarles. 

Contra êste fato acreditamos que a melhor solução direta é também a 
polícia ou, em mtútos casos, a intervenção das autoridades sanitárias. 

POR PARTE DO CLERO 

Anaiisando as causas que contribuem para a difusão do Espiritismo, há 
de se admitir que uma delas está constituída por certas deficiências da parte 
católica. Principalmente nos interessam duas: o Clero e a Liturgia. 

No que se refere ao Clero católico; é uma verdade inconcussa que o povo 
católico (pelo menos no Brasil), tem, grande respeito, em geral, por 'seus 
sacerdotes. Ante prodígios que não podem :explicar-se de nenhum modo e que 
tradicionalmente' se atribuem à intervenção dos espíritos, o povo católico .acode 
confiado ou, pelo menos, espera de seu sacerdote. umá explicação. : '; O ambiente 
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está exigindo uma explicação sem. necessidade degue se peça expressamente o . 
que 'as vêzes também se faz. Mas, raras vêzes se fala científicamente da feno-, 
menologia parapsicológica e, quando. se aborda o problema, a solução apresentada 
raramente é verdadeira e satisfatória. A conseqüência dêste estado. de coisas é 
lógico: o povo pensa que os espíritas têm razão .. Entre o povo católico, os 
espíritas conseguem muito _ fàcilmente adeptos convencidos. 

Frei Boaventura Kiloppenburg, O. F . M., autoridade indiscutível neste 
ramo dentro do campo católico, escreve: "Falta de ação clara e uniforme. da 
parte do clero. Pensamos que é esta a causa. princiPal" do avanço do Espiritismo 
110 Brasil. Mesmo que não estivesse prescrito, isto deveria ser motivo- mais do 
que suficiente para instaurar cursos de Parapsicologia nos Seminários Maiores 
e Centros de Teologia nas Ordens Religiosas e (por que não) nos grupos de 
seculares seletos dedicados ao Apostolado: Ação Católica, Congregações e outros. 

L!TURGIA DESACERTADA 

Outro fator é a Liturgia, mormente nos países, como o nosso, onde, por 
falta de Clero ou por outras razões, ,as manifestações externas da vida . católica 
como procissões, novenas solenes, romar:as. .. são pouco freqüentes. Referimo
-nos, claro está, à Liturgia em uso, privativa do sacerdote, sem intervenção dó 
povo, que aliás não entende o que no altar se faz ou se diz. Essa quase n~la 
participação dos fiéis no culto, evidentemente não pode satisfazer os' anseios 
inatos, mais acentuados no povo simples, de manifestar sua devoção. É muito 
difícil um culto meramente interno, ou quase meramente interno( se podemos 
falar assim do culto), num camponês, num operário ... E o Ter'reiro está aí, 
geralmente mais perto do que a Igreja. É o Espiritismo com seus cantos, suas 
mensagens de "além túmulo", seus prodígios mais ou menos freqüentes e ma:s ali 
menos reais, porém, sempre como uma manifestação do "além", em resposta a 
uma evocação em que todos os assistentes têm participado e todos têm entendido. 

Quanto mais simples o povo, tanto mais se deve estudar o problema da 
Liturgia católica em uso. 

A CLASSICA ASTúCIA DOS LOBOS COM PELES DE OVELHAS 

A Igreja Católica sempre condenou o Espiritismo, e ninguém que tenha 
estudado um pouco o assunto ignorará que também o Espiritismo combateu 
sempre o Catolicismo, solapadamente aos começos, mais abertamente depois 
segundo.'o vão permitindo as circunstâncias. 

Começam com aparências de Catolicismo, de Evangelho... para atrair 
os Católicos, porém, é finalidade do Espiritismo o extermínio do Catolicismo. 
Daremos só algumas citações: Al1an Kardec, por exemplo, escreve nas suas 
otObras Póstumas": HO Espiritismo é chamado a desempenhar 'imenso papel na 
Terra. .. instituirá a verdadeira ReEgião, a Religião Natural, a que parte do 
coração e.vai diretamente a Deus· sem se deter'nas franjas duma sotaina ou,nos 
degraus dum altar" (10 ed. p .. 268). Isto é, como acrescenta pouco depois 
(p. 277), apresentar o .Espiritismo tal qual êle é. Na Revista Internacional do 
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Espiritismo. ta.dculo de Agôlto de 19SZ, p.l26, pode le.-.e: "Dogmall, 
Sacramento •• Cultos exl~nlO' (oe ,.dere no. católicos) serão qucinlóldos, como.> 
,~a.a. oê<:u, no logo .ateado pelo Espiritismo. A& ... tu que te apres.ntam com 
(> nome de Rthgião iriO) desapareta • medida que o Esp,riu5mO o.v"",,"1 " . ". 
Nu "Livro dcn M&liuna" Allan Kam..: índia a tática solap&da : "S. algué", 
tem alguma convicção. ba" fin". lÓbre a1gn,,,", doutrina, mesmo que IiOcja falp, 
e necusátio que ll>e li"'mns tss.a (:OIIvicção, ma. pouco a pouco. P". iS50 ê
que,muitas vêtes """ otrvimos dos.eu.. ICnnOO •• ""mll'ntO$ abundar na.. lua! 
idêias: é pa .... que 010 ('que de súbito OfU5Cido e não óe;". de se instruir 
COIlOKO",. Auim e que, como no. ambiente. tatóboos, há tantos que a.:r~itarn 

poder ser, ao mesmo ~mpo. católico e .,pirita . No momento oportuno, porém, 
~paro:.::erão todos ês.ses nomes de Santos, • • Ave-Marias "a. scao6es espirital ... 
DIZ, por exemplu, <.> CO!'$e,110 }' ederativo da Fed ..... .,ão &pinta Bra.o;.I!ei .... na. 
p . 44 do livro oficial "Organiução Federativa do Espiritismo", 1947: "As 
Socit<ladu "adesa.s", medi...,te entendimento com a Ftd.~ç1o q..-do esta 
julgar oportuno e as convidar pa~ i .... , cuidarão de modificar as .ua. <lcnomina
ç6eo, no Wlti<.!o de suprimir delas O qualificativo ".anto", e de o .... bstituir por 
outras ... " . . 

E Mo in.:stinlOS mai •. O .... unto ê claro com ~ que se leia do 
E..pirilismo. O l5l;UOtO ~ cla ro, apesar de que nluil\osimos que ulio afi)jados ao 
Espirjlismo O ignorc:m. 

MúTUA CO~ORAÇAO_ DAS 88ITA8 OCULTISTAS 

Não é f iei! calcular quanta a juda posu ter ru:cbido O Esp,rilismo de 
outra. seitas ou agrupao;6es anticat6!icas. Mal t evidtllle q..e a finaJi<lade 
romwn as ali •. 

Quanta. ajudo. r=b<u o Espirili$i1>O da Maçonaria, por exemplo? Di lk il 
é calcular em uumeros, mu a ajuda é inegãve!: o úpiritismo tem de comum 
com a Maçon:oTia o fim, OI me:Q<I Ou principioa • as máximas fundamentai. da, 
suas doutrinas. A Confede~~ Espirit~ de Madrid, para citar um u emplo 
jâ extinto, publirou um manifesto para que "tildas ... AS&QCiaç6a espiritall se 
mcorporaSllOtl' à Maçonaria e que esto. as reja pelo modo com que governa as 
suas lojas". 

De ""br •• sio sabidos o, fÍlls da Maçonaria, embo .... muitos membros dela 
08 ignorem ou finjam ignorá·los. Em 1819 ji se tornava de domin;o público 
um ",,"umento que só deveria ser wnhecido pelos irmãos d",,· "cl>oças". Lã 
atava tmo;o.do o programa da seita intelllacio nal: "o nosso rim último t o de 
Voltai,. e da Re.oluç1o Francesa, o aniquilamento para sempre do Catolicismo". 
A titica 'lu. se recom""da lembra as palavra. ante. cit. das de Allan KarMc: 
"Esmagai - c:ontimia" docu~1o ma~imico_esrnagai O iuin,igo, mas .""brelUdo 
e.magai-o uo 0'10 .. . ~ prttiso ir à. moeidade . Esta é que devemo. sedu.ir, 
arrmar sem que d. tento di5S0 •.. Dev.is se • • impl"" como pombas. m"" «ut"" 
como serpenlH . VOS$OS pai •• filhos. a, próprias mulher •• d.vem igoorar 
sempre O .-grêdo que !....ais no peito. E .. ·vos apra<, para melhor iludir O 61ho 
inquisitorial, ide ami"de à. confissão, tendes O di .. ito ... " . 
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AludimÓs ao artigo que sôbre os fundamentos do Teosofismo temos 
publicado no Diário de Notícias, Pôrto Alegre. Lá fica claro a grande ajuda 
que o Teosofismo recebeu da Maçonaria; o mesmo podemos afirmar das 
relações Espiritismo-Maçonaria. 

Por outra parte, os espíritas têm muitos pontos -de contato doutrinaI com 
. esotéricos, teósofos, ocultistas... e vice-versa. Os progressos de uns .ajudam 
aos dos outros~ o ambiente termina freqüentemente por identificar-se, ou mistu~ 
rar-se. A ajuda que daqui possa tirar o Espiritismo é também impossível de 
se determinar em números, porém, não parece pequena. Bastará lembrar que 
o Teosofismo foi, nos seus ccttneços~ puro Espiritismo Kardecista, para confir-
mar a mútua relação (veja"'lse o artigo citado, para maior compreensão). 

Sendo os fenômenos do Espiritismo fundamentalmente idênticos aos do 
Esoterismo, Teosofismo, Maçonaria e Ocultismo em geral, ,combatendo o Espiri~ 
tismo, explicando seus fenômenos, combateremos também as outras seitas menos' 
importantes. 

RECAPITULAÇãO 

Acreditamos ter enumerado as principaiSi causas da difusão do Espiritismo: 
a sua teoria com precedentes na antiguidade; a tendência inata nos homens 
para o mistério e sobrenatural; o consôlo imediato que o Espiritismo oferece 
aos que choram seus mortos; a propaganda sem limites, organizada; a habilidade 
e sedução dos seus escritores principais; grandes quantidades de dinheiro; a 

. proliferaçãó de médiuns como resultado da ambição. e o anseio de sobressair 
como sêres extraordinários; a' falta de \Clero e especialmente de Clero bem 
preparado para dar explicações satisfatórias da fenonlenologia espírita, embora 
esteja formado noutros aspectos; certa Liturgia exclusivista e ininteligível; a 
tática solapada dos lobos com peles de ovelhas e, por último, a ajuda, direta ou 
indireta, de outras corporações como a Maçonaria, Esoterismo, Teosofismo, 
Ocultismo ... 

Poderíamos, sem dúvida, citar outras causas. São, porém, as citadas as 
que mais nos interessam, as que mais merecem ser atendidas, as que mais devem 
ser atacadas num Apostolado urgente, bem organizado e eficaz. Chegaremos 
ainda a tempo? 



Curso Para formação ~e Catequistas 
NO CENACULO - Rua Pereira da Silva, 135 - Laranjeiras 

GB - Rio de Janerio - Telef.: 25-8133 

O CURSO compreende 2 anos, obedecendo o· sistema "rodislo" . 
Nêste ano de 196Zserá estudado o seguinte programa: 

-DOUTRINA: Sagrada Escritura. Pro!. Mousenhor Castro Pinte>, 
- LITURGIA: Pro!. D. Paulo Rocha O.S.B. 
- CATEQUÉTICA: Pro!. Religiosas do Cenáculo. 

Na CATEQUÉTICA estud .. r-se-á: 
I - O conteúdo do CaJtecismo 

: II - A dignidade da aula de catecismo 
As fontes do Catecismo 

m - A aula de Catecismo 
1. como prepará-la { motivação 
2. a dialética da palestra desenvolvimento 

conclusão 
3. as condições de uma boa palestra 
4. os elementos de uma aula de catecismo: 

- a história no catecismo 
- a imagem no catecismo 
- a memória no catecismo 
- a disciplina no catecismo 
- a confiança no catecismo 
- a lealdade no catecismo 
- ·a liberdade no catecismo 

IV- As atividades no catecismo 
- o que são e como realizá-las 
- as diversas atividades: desenho 

- a oração: como rezar 
V - Psicologia e pastoral catequética 

- as crianças de 7/9 anos 
<!> psicologia 

canto 
trabalhos escritos, etc. 

no catecismo 

<!> programa e processos adaptados 
- as crianças de 9/12 anos 

<!> psicologia 
<!> programa e processos adaptados· 

- as crianças de 12/14 anos 
<!> psiCOlogia 
<!> programa e processos adaptados 

VI - Iniciação Sacramental: Primeira Confissão 
. Crisma 

VI! - Aulas práticas 
VIII - Catequese e familla 

IX - CaJtequese e paróquia. 

Iniciação à Missa 
Prim·elra Comunhão 

AULAS SEMANALS - aos sábados, das 14 às 17 horas 
iNíCIO DO CURSO EM 1962 - sábado 10 de março 



A ESPIRITUALIDADE DO BEATO JOÃO MARTINHO MOYE 

N ol'ícia Histórica 

Irmã Ma~ia de Gonzaga' Lcmàs' 
das Irmãs da, Providência' de Gap .. ,. 

o Beato J cão Th1artinho Moye nasceu em Cutting, Lorena, 1?-O ario 'de 
1730. De família cristã e feliz, cedo sentiu a atração do àltar, sendo ordenado 
;~acerdote aos vinte e quatro anos. 

Sempre manifestou zêlo ardente p~la salvação das almas e, ante a igno
rância religiosá em que via crescerem as crianças, sobretudo nos meios rurais, 
agrupa jovens dedicadas e as forma para a cah:~quese dos campos. Essa é a 
oúgem da Congregação das Irmãs da Providência. 

Estabelecido o Instituto na França, pede admissão nas HMissões Es
trangeiras" de Paris e logo é enviado, como missionário, à China. Aif desen
volveu atividade espantosa, sendo suas obras principais: Cfiação 'do Instituto das 
Virgens Chinesas ellsinantes; formação do clero indígena; Obra Angélica, paril 
o batismo das criancinhas, a qual, verdadeiramente, foi precursora da Obra- da 
Santa Infância. ' 

De volta à França, e em vista da Revolução, conheceu o exílio; em Tre:" 
ves, onde morreu, no ano de -1793"" Deixou, em seus escritos é seus exemplos, 
uma herança 'riquíssima, para a sua descendência espiritual. Foi beatifiCado po"r 
Pio XII em 21 de novembro de 1954. 

A ESnRITUALIDADE 
l 

O desejo de conhecer a chama interior que impeliu e devorou a existên
cia do Beato João Martinho Moye, 'não só é justificado em suas filhas mas 
lhes é, sobretudo, sagrado dever derivado da filiação espiritual. 

Segundo os planos de Deus, "admirável,11os seus santos", é- recebendo 
calor e luz dessa flama que ~le próprio acendeu na alma de seu Servo, que as 
Filhas da Providência O glorificarão, como membros da Congregação gera' 
da na alma do Bem-aventurado pela luz' do Espírito. 

Cada santo, inserido no Ministério do Cristo, há" de revelar um aspec
to da Sua plenitude; essa medida da participação no Cristo está escondida, ná 
Sabedoria de Deus e 111e próprio a vai revelando aos seus eleitos através das 
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Nota-se fàcilmente a; atuação conjunta dos Dons ·de Sabedoria, Inteli.,:. 
gêllCia, e Piedade, produzindo _ êste último uma relação filial com Deus, trans
iormando a luz sôbre os mistérios em atos de culto impregnados de ternura c 
de temor reverente. Depois de um ato de ·fé bastante extenso sôbre o mistério 
.da Redenção, e:s o que segue: 

" . .. para honrar êste mistério, participarei da Missa e comungarei U"'7 

miúdo em honra de vossa morte;... sofrerei tudo em união co.m 
vossos soí rimentos, e me pregarei na Cruz participando de vossas 
dores ... " (3). 

Acompanhando um ato de fé sôbre as perfeições divinas: 
" . .. quero honrar vossa grandeza e a vossa majestade suprema, humi

lhando-me ao adorá-la... vossa imensidade, conservando-{me num 
sentimento contínuo de vossa presença... vossa .bondade, . amandc;' 
a. .. vossa justiça, temendo..:.a e fazendo penitência... vossa misc-;: 
ricórdia, confiando-me a ela... vossa santidade, praticando o bel1~ 
e fugindo ao mal... vossa autoridade e vosso poder, submetendo
me. .. vossa vontade, conformando-me a ela ... " (4) . 

. . . Nada mais justo nem mais consolador e vantajoso do que confiar na 
Providência. Esta confiança liberta o espírito das inquietações; a
calma as agitações do nosso coração; abranda as revoltas da nossa 
vontade; modera a violência de nossas agitações; impede as queixas 
e murmurações, ameniza as penas e nos faz tirar vantagem de 
tudo" (5). 

Esta sab~doria sagrada qtie outra coisa não é senão a convlvencia com 
Deus e participação nos seus segredos, João l\1artinho preparou-se para rece
bê-la, na humilde vigilância de sua alma de moço, na .fuga das coisas munda ... 
nas, na mortificação das tendências naturais e na aplicàção a tudo o que é 
reto e sadio. Bebeu e assimilou o ensinamento dos Santos Livros: "Guarda ü 

teu coração. acima de tôdas as coisas, porque dêie brotam as fontes da vida; a
fasta a tua bôca das palavras tortuosas e esteja longe de teus lábios a falsida· 
de. Que os teus olhos olhem de frente e que as tuas pálpebras precedam os 
teus passos ... " (Prov 4,23-127). 

E protegeu Deus na sua alma, unificando em tôrno d'tle as fôrças do 
amor, e achou suas delícias na vida com Deus e para Deus: "Quando a sabe
doria vier aO teu coração e a ciência fizer as delícias ele: tua alma,.a reflexão ve· 
lará sôbre ti e a inteligência te guardará (Prov 2,10). "Ela floresceu em mim 
como a uva ao sol· e meu coração alegrou-se nela e meus pés andaram. por ca~ 
minhas retos" (Ec! 51,19). 

Os Dons do Espírito Santo, achando-se Índissoluvelmente unidos à Ca
-ridade, desenvolvem..ise paralelamente com ela. Assim a Caridade e a Fé, sob 
a ação dos dons de Sabedoria e Inteligência constituem o princípio da contem-:
pIação infusa. Esta contemp!ação, peculiar aos· Santos; em razão·. do elevado 

( 3) Diretório pág. 363 
( 4) Diretório pág. 365 
( 5) Diretório pág.· 389 
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grau de desenvolvimeüto da Graça em suás almas, pode-se dar de tnodos di ... 
versos em' conseqüência da adaptação de Deus "ao -conjmito típico de cada pes~ 
soa, o que realça a sabedoria de Deus, pois a Graça não aliena a natureza, po:.. 
rém,' a eXálça. Nossa visão da Igreja, Corpo Místico do Cristo; oferece-no3 
a variedade do dom da contemplação nos Santos: em uns ela visa diretamente 
Os Mistérios Revelados e em outros orienta-se para as consequências práticas 
dêsses' mistérios. :Rste segundo modo de contemplação,' visando particularmen
te, conio graça especialíssima, o mistério da 'Redenção e suas conseqüência.,. 
realiza-se na vida do nosso Fundador. ' 

Um escritor de 110SS0S dias usou comparação feliz: os raios do sol; con
centrados em uma lente conseguem inflamar objetos colocados em seu foco, 
assim os mistérios de Cristo no Evangeiho ·concentram os raios da Luz divina 
a ponto de inflamar o espírito do homem. Aqui chegamos, ao que nos parece, 
â ação especial de Deus na vida de nosso Pai; tocamos no âmago do mistério 
de Deus com seu santo: João Mm'tinho assi11#lou Jesus Crtst:o) viveu, sob .seu. 
i1npulso) .'fdenti[1icou-se com Ele 11101 mais profundo, real 'Q espiritual amPlexo. 
Eis que êle próprio nos revela êsse mistério de Deus com sua alma e o faz nu
ma segurança despretensiosa e singeleza cativantes: 

"Os filhos devem tomar o espírito de seu pai. o. eis o que me obriga a 
vos falar de mim e das graças que o Bom Deus se dignôu con~eder. 
me. O espírito de que eu desejo ver-vos animadas é o esPír-ito de 
J esu.s Cristo, com 'U,tna gran.de devoção à sua Pcâ:rão dolorosa. Eis 
a graça insigne derramada na minha vida" (6). 

Dêste ponto' como de um centro; derivará tôda a exuberância de stta 
piedade interior e de sua atividade apostólica numa harmonia e beleza na ver M 

dade fascinantes. 
Tôda a sua ascese está organizada em vista de uma conformidade cada 

vez mais perfeita com Cristo, no cumprimento da Vontade de Deus, contra
tiafl(~o as inclinações e paixões desregradas e seguindo os movimentos da graça: 
. " • o. assim em' todos os acontecimentos da vida que são os mai3 

contrários às nossas inclinações, em vez de mur.gmrar e impacientar
nos, a primeira coisa que devemos fazer é reprimi!- tôdas as revol
tas da nossa vontade e moderar todos os movimentos das paixões 
que se elevam em nossos corações; em seguida aceitar a pena, a3 
contrariedades como vindas de· Deus dizendo com Jesus Cristo no 
Jardim, das OUveiras: "6 meu Pai, que vossa vontade se faça e 
nao a minha". Agindo assim evitam-se muitos pecados, muitas im
paciências e vivacidades; poupam-se muitas mágoas e perturbações 

··e faz-se a Deus o sacrifício dá vontade própria; e por esta práfc:1 
adquire'se um aprofunda paz'que nada. pode perturbar e alterar" (7). 

·'f·o o' Senhor Jesus, eu Vos conjuro pela pureza e santidade das 
'afeições do vosso Coração, purificai, a corrupção do meu. Vós dis
sestes no Evangelho que tôda planta que vosso Pai Celeste não 

( 6) Diretório pág. 450 
( 7) Diretório pág. 387 
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plantou, será arrancada - arranCai do fundo do meu coração todos 
os vícios e todas as paixões que o Demônio, 'vosso 'inimigo, e a na";; 
tureza corrompida nêle fizeram nascer. -Enchei-o 'de vossa graça e 
de vosso amor ,e de todos os sentimentos piedosos e de tôdas as 
virtudes de que vossa santa alma tinha a plenitude" (8). 

Também· nos pedidos de graças atuais, e na sua compreensão da neces
sidal.!le do auxílio de Deus, que' fortalece a vontade humana para que possá 
produzir atos sobrenaturais, percebe-se o mesmo impulso: destntir na alma 
tudo o que não é de Jesus Cristo, apoiar~se n'fllc, asscinc;harse a l3.1c: 

" ... eu vos peço a graça de praticar Os conselhos do Evangelho: ' 
que são os mais indicados para me aperfeiçoar ,nos' caminhos 'da 
salvação; a graça de renunciar' e de morrer para mim mesmo;' a 
graça de -conhecer minhas paixões e de as mortificar, resistindo-lhes 
e praticando as virtudes contrárias ... Tôdas estas graças eu vos peço 
em nome e pelos méritos de Jesus Cristo" (9). 

"Nunca entraremos bastante no detalhe das circunstâncias da vida, 
da Paixão e da morte de Jesus Cristo para recolller nelas o fruto 
de graças, pois que não há um só dêles que não nos tenha mere
cido um tesouro de graças especiais .. o Assim por seu' nascimenb 
pobre e humilde peçamos a graça da pobreza e das humilhações' ... 
por sua Circuncisão, um coração puro c- para chegar à pureza -de 
coração, a fôrça' de mortificar continuamente nossas paixões, d~ 
sacrificar nossos desejos, pensamentos, palavras, sentimentos, a-Eei

'ÇÕt·s e tudo: o que existe em nós de vicioso, de mundano, de inútil. . o 

Pela Apresentação 110 Templo peçamos o espírito de piedade e de 
devotamento. o" Pela Fuga -ao Egito, 0- desapêgo da terra que nos 
faça considerar-nos como,- peregrinos. o o Pela Infância, a simplid.
daele ,e candura, a inocência das crianças... Pela. sua vida em Na."" 
zaré, a graça habitual pela qual :Ble permanece em nós e nós n':Ble ... 
Por sua Obediência- a Maria e a José, a submissão para com os su
periores. .. Por sua vida escondida, o amor da vida retirada e oculta 
em Deus ... Por sua retirada ao deserto mll espírito de recolhimento 
que conserve sempre em nós o sentimento da presença de Deus ... 
Por Seu Sagrado Coração, peç'l-mos um coração reto, puro, sincer.o, 
contrito e humilhado ... 

Adoremos, amemos, admiremos o interior de Jesus, e peçamos 
que seu~ santos pensamentos, seus piedosos desejos, seus divinos sen
timentos entrem nos nossos; peçamos ainda por suas virtudes, por 
sua mansidão, sua humildade, sua paciência, sua caridade, o senti
mento e a prática das mesmas virtudes" (10)., 

O entendimento, a percepção sobrenatural de J OStts Cristo e a atra,ão 
que ~le _ exercia no fundo de sua alma levaram-no à comunhão éom :me na vida 

( 8) DIretório pág. 397 
\ 9) DIretório pág. 372 , 
(0) O dogma da Graça - Volx de ehez noua - n,o 26 
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__ lo ... ~r ... Yida de Padre ...... tar ape.ar de ler estudado DDIII 0$ 1 ..... 
OU;IU, cuja doutrina espiritual assimilara, e I"ttU$Ior a cadOra de profeuor "'" 
Stonir\Í.rio, ~tando-.K otn> bQillÇlo s-ra o ape.nolado 011.., OI ..,..i. llf:tt:I

.ita<!os do Plo da Palav ... de Deus e da Eucaristia. fi O III"ÓllI"io Cristo que n 
alrai l vida de Padre pobre inld ... n~t\" enlrque l eval1~lizaçlo dos r»b~. 
E' o tcrvo que vive.i 1I1en:é da <li"in ... v')1ltade tomo ~u StI,hor. Na China "i"" 
identificado cOm Cristo - Bom Pastor que di sua vida por lua, ovelha. _ c 
710:1 seu, labom, penu,iai. penilencÍ&l, I)cU'gui~ões e JO frilnenlot de tOda IOf' 

te •• ua fõn;a é viver tln 1et\ .. Cri"o e participar dos 1tU. ",illfrios. Descja, 
JOIlI"ttudo, por 111m graça especial de Crisco na sua alma, .,., tw~lJU<I" co ... 
1U~ ... C~. 

11 a Paixão de 1aln Cristo que Uerce influência ",ai. ,na'canto. !!Ôbre a 
. .... ,lnl& fone, ""Iuilib<ü • ric& de dons da nalureD e da gn.ça. 

V .... t do lar paterno .... p«dileçio pelo mistn>o da R~io e ton"", 
di",."s6f:I na vida de João ~hninho que fi.eram dêle o .""""'9 ..... ~ d~ S""!1rte 
~ d.. G""I"~ rl:de,,/(}I"4 . Desdi! "" primeiros anOS dc mini.lé60 Saçe'o1ctal ocupa
lO ardorosamente do batismo da.! cri.,,~a. ~11-" .. ddu, Q mais toarde, n3 
China, e Hta t.an,\>bn a obsessllo de lU" al ma - batiiar, levar ... G.T1<;a oi.<» ;,~ 
n\&)a. Ten, o ""~ de CriSlo " tO<lo$ OI hon ..... 11o filhos de rua alma e 
tlll'.·" fIO' .. tes ""'" tudo o que tem. KI" cilcuI", l "bj.u"l'Ol " oem aoep;r.o 
de ~. Ent", tD<los OI in,,101, OI nl:!i. desampaBdos pn"'m·lh~ a P"""' 
dIleção. a auim que, dur.,,"e o c"no '(lnPO de escala do .. por na Ilha M:w. 
rícia, Ie mt .. ao apostolado ull'e o. ""1:_ da Ilha. de q ...... aprwdc a lin' 
~. E ali ficaria, 0:0'" êb e para êlu. se ~ ITI:Inifnl.a5le ser essa a S ...... 
vontade. 

1"", Oi>lo, !lTir)(ipaln>ente llOt mistérios da. vida apoflótica e na Pai.w:. 
<.Iulot"O$a, "ai atuando prolumlan>enle n~ pessoa M 103.0 Martinho, op<:rando nêle 
~8 t ranllor",.çlles e fo"n~ da rraça "derramada ~m 1'>:0 vida". Sendo 
S=rdote jo"e", ain<la, .. u POfl( g r.~, ler(t>(). TtClDlhido in~ion. e trai a 
ocupa~io ;ncas,mtf; de suo. aln~ na intimidade de 1osn. Crisco. 

Vn, ROl oontUOlporinto. ° Pe. Louyot. que u coo,htcw depois de sua 
YOI\.l da. China. """",,to tIO ri", de ..... carreira. di ....... "ou lattn .. uho 'I"" 
btm DOI indica " resultado do. .... vi .... de wúâo inti ..... COJII <:"RO eu, oh<:-
ditnd .... npro mais perlei\.l .... _ impulSC$ 'n\.trio ..... Ei. " pala.-ns <.In 
l'e. Louyot, depois dc enconl"" e oon~ COJII o Pe. M~, "Fiquei .,.,. 
cantado, tsJleCialnltrne com a sua envida.de, e JlC'rcebi que da vinha <la ai .. 
J!le dava a i'nJll"essão de nm t$Cado <:OnS\.ln~ de vinudc ... Sim, • """.ti.,,,,'. 
<.lo K\I Hl~rito sobr'''''ln",1 tnlbIolS/Onll\'a ao altm\s; ·"0 altar, no púlpito, n<> 
co"rC$.liotulrio, 'I:! nm, era $tI"v,.e cle. E percebi 1)"" oul.-o. ""1><:.im""tav,,"1 
a olQ",a impressão. Nlo se po<Ji:o ,·.·10 OU f1I<XIntn-lo, KI" se sentir ptI>C-

Irado ""'tIO de unI '·",1'· .. Iular que le .......... alUla a lO desprende. da ",,\Urna·'. 
a • como.unao,;õO nonn:>l daquele '1'" tinha. a vida inteira, prqado :li ,i· 

'!I,t=o. e ... I"II:IfIÚfidncia da enç.. divina" que se tin'" tornado a .-iva n
prusio do ... brnwu .... l. 

A dcwçio i Graça e ' a fidelidade :aos sm, movi,ncntQJ, tl.o notável na 
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cspiritllulidade de João Martinho MoYe, enraíza-se 110 mesmo princípio de amor 
a Jesus Cristo e desejo de ,perfeita união e conformidade com ~le. 

Pelo dom da Graça no Batismo, Deus dá o primeiro impulso para a imi
tação do Cristo no modo ontológico, restabelecendo no batizando a imagem do 
Filho, que o pecado havia desfigurado. A correspondência aos impulsos dessa 
mesma Graça habitual e às inspirações das graças atuais .pela livre vontade do 
homem vai realizando a imitação ele J eSllS C~isto na semelhança com o seu 
modo de ser interior e procedimento externo. Era tôda impregnada desta conr 
pr,eensão a direção que o Beato João 11artinho deu à sua própria vida e à 
daqueles que se puseram sob a sua orientação. Eis 'alguns extratos do seu livro 
"0 dogma da Graça". Pür si bastam para nos dar uma idéia da profundidade 
do seu trabalho interior, das luzes sôbrc o mistério ,da vida de Deus nas a1111a~, 

e da irradiação dessa devoção sobre todos os atos de sua vida, sacerdotal: :Missa, 
fé na Comunhão dos Santos, união da SSma. Virgem nos 11inistérios de 
Jesus, culto da Igreja, amor à Sagrada Escritura, direção de almas, apost0~ 
lado, relações sociais etc. 

"Pois que Jesus Cristo é a causa raeritôria de tôdas as graças é 
a file que devtl110s recorrer para obtê-las. É tmicamente por J?1e, 
por seus méritos, por sua intercessão, por seu Sangue, par seus 
sofrimentos que podemos recebê~la. Nenhuma graça será dada aos 
homens, depois da queda de Adão, senão em Jesus Cristo e por 
Jesus Cristo: "Não há outro nome debaixo do céu pelo qual possam 
ser salvos" (At 4,12). Eis por que o próprio Salvador nos ensiu;l 
a rezar em Seu Nome ... E a Igreja termina suas orações por esta 
final: "Por Jesus Cristo Nosso Senhor" . 

. . . assim devemos reanimar nossa confiança em Jesus Cristo, ;.1.

presentar a Deus o valor do Seu Sangue, invocar o nome Sagrado 
de Jesus Cristo, recorrer ao Coração Sagrado de Jesus, à Santis N 

sima Alma de Jesus na qual estão encerrados todos os tesouro12 da 
ciência e da sabedoria, onde residem tôdas as Graças criadas COlll:) 

em sua fonte da qual jorram sôbre a Igreja ... 
Não fazemos uso adequado desta verdade na prática; não pen

samos bastante em recorrer aos méritos de Jesus Cristo para pedir 
e obter as graças que desejamos . 

... Vamos, pois à Jonte, a Jesus Cristo, o Autor e o Consuma~ 
dor da nossa Fé (Hebr 12,1); vamos haurir no Seu Coração Sa
grado, na Sua Alma Santíssima e nas suas Chagas adoráveis, a:·~ 
graças e as virtudes; vamos com confiança ao pé da Cruz, COlll(} 

ao trono da Misericórdia para encontrar e obter a comun:cação de 
suas Graças merecidas pela morte ignominiosa que Ble nela sofr:::I:, 
e pelo Sangue precioso que nela derramou; é o tesouro inesgotá'."cl 
onde vamos buscar as graças tôdas ele salvação" (11). 

I 
(Continuará no próximo número.) 

(11) O dogma da Graça - Voix de chez naus - n.O 26 
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Relatório da Secção Estadual de Minas Gerais 

Iniciaram-se com grande entusiasmo as atividades de 1961 em nOS3a Sec
çao Estadual. Já nos pnmeiros dias de janeiro começou o lU::>vimcnto de ma
trículas para a Semana de Estudos a ,realizar-se ~na. segunda quinzena daquêle 
mês, no Colégio Imaculada Conceição, das Filhas -de Jesus. 

Diretrizes e Bases da. Educação Nacional, Ideologia :Marxista e Estnl
turação Prática da Associação de Pais c lvlestres foram os assuntos entrosados 
dentro de um curso intensivo, com diferentes professôres especializados para 
cada tema. Foi excelente a oportunidade para atualização dos religiosos educa
dores, sobremaneira para os do interl'or· pela dificuldade que têm de om-ir pcs~ 
soas versadas em matérias que tão de ,perto 110S atingem. - Participaram 35 pes
soas, vindas até do Estado do Espírito Santo. 

A semana observou a seguinte pauta: 
Dias 16-17: Diretr;zes e bases da EducaçEio Nacional. Assunto ventilado 

pelo Rcvmo. Prol. Pc. Irineu Leopoldino de Souza SDB. Suas aulas foram 
dadas com clareza meridiana, pois tomou parte e acompanhou de perto os árduos 
trabalhos do projeto. Não deixou pormenor sem esclaree:tnento, bem como fo
ram refutadas tôdas as questões controvertidas sôbre o assunto. 

Dias 18-19: Marxismo. A cargo do Revmo. Prol. Pe. Henrique Vaz 
S.]., doutor €.111 Filosofia e Teologia, Professor da Faculdade N. Sra. Me-
dianeira de tôdas as Graças em Nova Friburgo-RJ. Assunto interessante na. 
hora histórica que passamos, desenvolvido em aulas de uma fllosofia profunda 
e de uma evidência perfeita. 

Dias 20-21: Estrulura.çEio prática das Associações de Pais e Mestres, pelo 
Revmo. Irmão João de Deus FMS, Sub-Secretário da CRB. O tema fôra di
vidido em s~is palestras belll concatenadas, de forma a abranger o assunto eUl 
seu contexto. 

Ãus três eminentes professôres que, com tanta abnegação e desinterêsse 
próprios, prepararam e transmitiram o conteúdo de suas explicações, os melho
res agradeciment-os e um "Deus lhe pague" ,.nuito sincero da Secção mineira 
da C.R.E. -

No primeiro domingo de março reiniciamos. as reuniõ~s o:rdinárias. Como 
se avolumam nossos trabalhos, foi neCEssário providenciar um local para a Sede. 
Gentilmente cedida pelo Revmo. Pe. Angril CM a sobreloja do Ed. Nazaré, à 
rua Guajajarás 37, passou alí a funcionar em março. 

Em maio, após a reunião. ordinária, do Colégio Imaculada fomos, Os Re
ligiosos, à nova Sede assistir a sua bênção, ministrada pelo Revmo. Pe. Joaquim 
Parreira, barnabita, Presidente da Secção. 

O local atualmente tornou-se pequeno para comportar o movimento: ob
jetos de mostruário, caixotes, atendinlcnto aos religiosos visitantes, etc... Alí 
trabalham dois funcionários leigos de inteira confiança. Entretanto um reli'" 
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g-ioso "in loco'" para atender aos· religiosos é indispensável. As pl~CJvidências es
tão sendo tomadas para a concretização de m~is êsse passo, que será de novo 
impulso ao progresso, ao melhor andamento dos trabalhos em favor das O'r
dens e Congregações Religiosas. 

A Secção Estadual vai empregando esforços, há pelo menos seis meses, 
nà concatenação dos Colégios, com o fira de criar a Federação Católica 1'Iineira 
das Associações de Pais c M,estres. Não entraremos em pormenores, por en
quanto. 

Pedimos o interêsse de vodo sos religiosos sôbre o assunto e estamos re
;;-:ando para conseguir ver transformado em realidade, muito brevemente, êste 
objetivo de nossas aspirações. JulgamoMlo de interêsse urgente e inadiável, para 
~1 defesa de nossos ideais cristãos de educação. Não tenha nosso país de repetir 
;nútilmente a verificação dolorosa de J. F., na REB, dez. de 1961: "A Cuba, 
chegaremos tarde". ' 

Luzeiro a apontar o camin,ho continue a Virgem Imaculada, guiando nos~ 
50S passos para a concretização sempre maior da união dos Religiosos: "Ubi 
caritas et amor, Deus ibi est". AI adre Amaryllcs B. Dru'1ttmona, F. d.I. 

Secretária da Secção Estadual . 

Curso de Doutrina Soe'ial da Igrej" 

Promovido pelo Secretariado Nacional da Fé, em umao com a CRB, rea~ 
lizou'se em Belo Horizonte, de 17 a 26 de julho, no Colégio Imaculada Concei-
ção, um Curso de Doutrina Social da Igreja. -O curso, que já correspondia às 
aspirações do professorado católico, congregou 350 educadores, vindos de lvli
nas Gerais, Guanabara, Rio, São Paulo, Goiás, Espírito Santa e Bahia. Foi mui~ 
to significativa a -representação de leigos. 

O Professorado foi constituído de nomes eminentes entre o Clero e o lai· 
cato católico. As aulas foram suficientemente asseguradas pelo Revmo. Pc. Tho· 
más Henriql1ez S. J ., Pe. José Luís Castefieda S. J ., alma do movimento, c 
Revmo. Pc. Frei Bruno O.F.M., ficandO' as conferências a cargo do Revmo. 
Frei Paulo Tellegen O.F., Pe. Frei Eugênio O.F.M., ProL Dr. João Ca
milo de Oliveira Torres e Dr. Paulo de Oliveira. 

O horário ela manhã foi cabalmente preenchido pelas aulas de caráter 
teórico e prático. Foram vcntilados assuntos de suma importância concernentes 
ao problema do trabalho, do operárj,o e sobl'ctudo do pobre e do favelado. 

As tardes foram consagradas à exib!ção de filmes, seguida de crítica 
do ponto de vista social e mesmo cinematográfico, graças à cultura dó Revmo. 
Pe. Massotle S. J. Houve d<!bates e exposições de grande alcançe. 

O ponto alto do curso foi o comentário da Encíclica de S.S. João XXIII, 
H11ater et Magistra", feito por S. Excia. Rcvma. Dom Serafim Fernandes de 
Araujo. DD. Bispo Auxiliar de Belo Horizonte. 

Surpreendeu-nos agradàvelmente o Revmo. Pe. Luiz Giussani, funda
dor, na Itália, do Movimento "Giuvenru Studentesca", que, com um grupo de 
rapazes e môças da Itália expos-nos a mística e Os métodos do Movimento poc 
êle dirigido e que mereceu o aplauso de S. S. o Papa reinante. 
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Alguns grupos interessados tiveram o ensejo de fazer visitas às favelas~ 
trocar -idéias, nanar experiências, o que 111uito contribuiu para o enriquecimento 
de uns e de outros. 

O livro ele texto, "Uma Escola Social", foi uma apoliação valiosa dos 
organizadores do curS'o e mereceu logo j listo aprêço e acolhida dos participantes. 
A exposição de livros escolhidos e que versavam sôbre temas já tratados -facili
tou a aquisição dos mesmos, o que completará o ensina ministrado nas aulas. 

Diretivas importantes dentro do campo ecluca60nal foram apresentadas 
aos cursistas. As resoluções tomadas giraram em tôrno da doutrina social da 
Igreja. Podem resumir-se: na transmissão destas mesmas idéias; na reforma 
de vida pessoal e nos trabalhos organizados junto aos alunos e pessoas de nossa 
influência. Foi incentivada a organização de clubes ou centros sociais dentro de 
nossas Casas de Educação. 

O Curso intensivo de Doutrina Social da Igreja, o primeiro dêste gênero 
no Brasil, foi atual e oportuno. Pelo seu caráter eminentemente vivencial, pela 
mística que conseguiu infundir no auditório, impôs de fato u111a\ atitude. Já no 
término do curso, sacerdot-es, religiosos, religiosas e leigos nos sentíamos uma 
Comunidade só: a Comunidade sintonizada com a compaixão do Cristo sôbre a 
turma dos que têm fOlne, dos que não têm morada, dos que não têm afeição do 
irmão. Do mesmo Cristo da l\/Iissa que continua partilhando sua morte e sua 
vida. (Irmã M. Anais elo M.]., OP). 

Atividades do Departamento de Assistência à: Sa'úde 

O Departamento ele Assistência à Saúde da CI<B de Secção Estadual de 
:\1inas Gerais continuou suas atividades de coordenaçào, consu.:tas c orientação 
das religiosas que trabalham em hospitais durante todo o ano de 1961. 

Em janeiro e abril foram enviadas circulares especiais sôbre o exame de 
práticos de enfermagem e, de 19 a 26 de junho, foi organizado um rápido curso 
de revisão para as Re:igiosas candidatas ao referIdO! exame. Inscreveram-se 30 
religiosas, tendo comparecido 29. Destas, três não prestaram o exame, sendo 
que uma por já ter mais de 20 anos de prática e poder obter o certificado sem, 
exame. Das 26 que prestaram exame foram aprovadas 24. Tanto o curso de 
revisão como os exames foram realizados na Esco:a de Enfermagem "Hugo. 
"\Verneck" . 

Em julho foi apresentado por êste Departamento U111 memorial ao Exmo. 
Sr. Arcebispo Cmdjutor de B. Horizonte, pedindo a colaboração da Autoridade 
Diocesana no sentido de serem remetidos à C.'R. B. cópias dos atuais contratos 
de Congregações Religiosas com entidades mantenedoras de hosp:tais, particula
res e oficiais, lucrativos e não lucrativos, J2ara termos elementos de comparação, 
a fim de poder oferecer um 1110dêlo mais satisfatório para novos contratos e re~ 
novação de antigos. 

Também em ju:ho êste Departamento se íêz representar no 3.° Con
gresso Nacional de Hospitais, em São Paulo, e no Congresso Latino America
no do Conselho Internacional Católico de Enf.ermeiras e Assistentes Médico-So
ciais, no mo (Irmã Percília S.Sp.S.) 
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Curso do MOvimento por um M.M. em Florianópólis 

A convite da Secção Estadual da C. R. B., a Equipe de Sorocaba, cons
tituída pelos Revmos Cônego Antônia Mucciolo, Cônego Sérvulo de Madureira 
e Cônego Aldo Vannuchi, veio a Florianópolis pregar o Curso do Movimento por 
um Mundo Melhor. Dele participaram Religiosas de quinze Congregações: Ca
tequistas Franciscanas, Divina Providência, Divino Salvador, ESCOlares de N,ps
sa Senhora, Franciscanas Bernardinas, Franciscanas da Ação Católica, Francis4 

canas da Sagrada Família ele I\!Iaria, Franciscanas de São José, Irmãzinhas da 
Imaculada Conceição, Instituto Coração de Jesus, Irmãs de Jesus Crucificado, 
<le Santa Catarina, de São José, Pequenas Irmãs da Divina Providência e Ser
vas do Espír.ito Santo. 

Realizou-se o Curso na seda da Secção Estadual, de 27 de dezembro a 2 
de janeiro. 

O número de participantes - cento e cinqüenta e cinco Religiosas - não 
impediu, antes favoreceu, pela diversidade das Congregações, o entrozamento 
geral e verdadeiro espírito de família, decorrendo todo o Curso eln clima de 
transbordante alegria fraterna. 

Os Exmos. Srs. Arcebispo Metropolitano e Arcebispo Coadjutor aben
çoaram nossos trabalhos. Dom Felício César da Cunha VascClnce1~os compare
ceu a uma conferência e Dom Joaquim Domingues de Oliveira celebrou a festiva 
I\Iissa de encerramento. 

Na solene sessão final das exercitações, a Irmã Artúris da Divina Provi
dência tncler,eçou, pelas Religiosas, agradecimentos aos dedicadíssimos Revdos. 
Cônego lVlucciolo, Cônego Vannuchi e Cônego Madureira, o mesmo fazendo, 
pela Secção Estadual da C. R. B., sm presidente, o Revdo. Padre Antonio 
Loebmann, S. J . 

E retornaram às quarenta localidades catarinenses, de que prov~eram e 
a algumas elo Paraná e do Rio Grande do Sul, as Religiosas, irradiando feíici
<lade. e de todo dispostas a trabalhar por um MUNDO MELHOR. 

S. Paulo - Exercícios do Movimento Pelo Mundo Melhor 

A CRB - Secção de São Paulo, promO\"eu Cursos do M.!vI.!vI., dados 
pela Equipe Nacional do Movimento e realizados nas datas de 28 de novembro 
a 5 de dezembro e de 27 de dezembro a IJ· de janeiro. 

Tudo transcorreu muito bem. No primeiro curso, por ser época de exa
mes, a freqüência foi menor: 75 Irmãs de 22 Congregações, prc'Venientes de 
15 dioceses, de 4 Estados. Entre as Cursistas havia 2 Revdas. Ivrac1r,es Gerais, 
2 Revdas. j\IIadres Provinciais e 6 Superioras locais. 

O segundo curso foi freqüentado por 200 religiosas de 29 Congregaçã.es, 
provenientes de 23 dioceses, de 8 Estados e 1 Território. I-ravia entre as cur
sistas 1 Revda. j\1aclre Geral e Fundadora, 4 Provinciais e 20 Superioras locais. 

Durante os cursos houve verdadeiro clima de união e gosto'So ambiente 
ele família. 

Tivemos a honra da presença de S. Emcia. o Cardeal Dom Carlos Car-
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melo de Vasconcelos Motta para o encerramento do segundo curso. 
Terminado o segundo curso fomos com um membro da Equipe Naci01ml 

-e 3 Provinciais fázer uma visita a Sua Excia. Dom Vicente-Zioni para narrar" 
lhe as impressões do curso. S. Excla. recebeu o gn1po com demonstrada sa~ 
tisfação. 

As Religiosa-s tôdas mostraram~se muito gratas à CRB e fazem votos 
que sejam tomadas outras iniciativas como essa (Irmã Maria Alexandrina). 

Vitória - Relatório do Curso "Pio XII". 1961 

Como nos anos anteriores, o Curso Superior de Religião "Pio XII" ini
ciou suas aulas no dria 11 de março, tendo como professôres Padre Mateus Pa
nizza, DD. Presidente da Secção Estadual, Padre Augusto Cabral S.D.B., 
Irmã Letícia Pinheiro F. d. c. J lecionando respectivamente Liturgia, Teologia. 
Moral, Pegagogia Catequética. Não podendo o Revmo. Pe. Crico S.D.B. COll" 

tinuar a lecionar Teologia Dogmática, substituiu-o a Respeitável Irmã Almeida. 
Diretora do 'Colégio N. Sra. Auxiliadora, onde funciona o supracitado Curso. 

:Matricularam-se 44 candidatas, mas somente 23 persev;craram e receberam 
o certificado. 

As primeiras provas parciais foram feitas etn junho. 
Houve férias em jUlho e no .primeiro sábado de agôsto mlc;aram no"a~' 

mente as aulas. As segundas provas parciais foram em novembro. 
No último dia de prova as alunas ofereceram aos professôres uma pequena 

lembrança. Aos 2 de dezembro, numa sessão solene presidida pelo Revmo. Pc. 
lrineu Neves, Diretor do Ensino Religioso no Espírito Santo, fêz-se a entrega do~~ 
Certificados a 23 Catequistas. Paraninfou a turma o Revmo. Pe. Cabral. 

Assim encerrou-se mais um ano letivo do Curso Superior' de Religião 
"Pio XII" promovido pela CRB. Com o coração agradecido partiram as jovens 
na esperança de encontrar almas de boa vontade e poderem cooperar com Jesus 
Mestre na obra da redenção. 

CRôNICA DOS RELIGIOSOS 
1.° Capítulo Geral' dos Servas da SSma. Trindade 

De 8 a 20 de dezembro, realizou-se na Casa Central - Rua Cândido 
~Mendes, 891, Rio, ° primeiro Capítulo Geral da Congregação das Servas da 
SSma. Trindade, presidido por S. Emcia. Revma. D. Jaime de Barros Câ
mara, Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro e Fundador da mesma Congregação. 

As luzes e inspirações do E. Santo se fizeram sentir vivamente nas de
terminações tomadas, pelo que agradecemos a todos aquêlt:s que cooperaram 
com suas valiosas orações. 

~ste Capítulo Geral, mais que um marco histórico nos anais desta J ovcm 
Congregação, n: .. presenta um surto de coesão e vitalidade para sua estrutura es
piritual e apostólica. -- Viver plena e conscientemente a Graça santificallte, a 
vida de Deus em sí e despertar no próximo a convicção da mesma realidade, 
pelo apostolado direto e de infiltração, eis o ideal da Serva da SSma. Trindade, 
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razão de ser desta Congregação. 
Com prazer imenso, cabe-me comunicar duas notícias de relêvo, conse

qüente das determinações do Capítulo. 
1) Foi eleita Superiom Geral -- Madre Maria da SSma. Trindade . 

. Para ela, nossa filial estima, todo nosso aprêço, orações e votos par.a o desem
penho de sua árdua missão. Que Deus Uno e Trino, através dela, 110S sintetize 
na unidade. 

2) Foi aceito o pedido do Sr. Bispo de S. João del-Rei - Sua Excia. 
D . Delfim Ribeiro Guedes, concernente a fundação, nessa cidade, dum centro 
para o cultivo de vocações sacerdotais e religiosas. 

Que as bênçãos de Deus desçam copiosas e abundantes sôbl'e a Congre
gação e sôbre as pioneims dêste 5.° núcleo de irradiação apostólica. 

Roma - Cardeais Protetores de Ordtms ou Congregações 

Cardo Luigi Traglia, Protetor das "Soeurs de l'Adoration P.erpétuelle du 
Sacré-Coeur de Jésus" (25/3); das Irmãs Trinitárlas (2114); 

Cardo Paulo Marella, PI'otetor das "Ance!!e deI Bambino Gesú" (14/4); 
das Irmãs da Caridade e da Instrução Cristã de Nevers (14/4); 

Card. Carlo Conjalonieri, Protetor dos M:issionários de São Carlos para 
os Emigrantes (2114); e das Irmãs Missionárias d.e São Carlos para os Emi
grantes (9/5); das Irmãs Adoradoras do SSmo. Sacramento (26/5); 

cardo Amleto Giov. Gicognani.Protetor das "Sisters of st. Joseph" de 
Michigan (25/3); 

Cardo Giaeomo Lerearo, Protetor das "Slsters of the Nost Preelons Blood" 
de st. Louis (25 / 3); 

Cardo Arcádio M. Larraona, Protetor das Irmãs Dominicanas da Ima_ 
culada Conceição (21/4); das "Hermanas de la Caridad deI Cardenal Sanhea" 
(28/4) ; 

Cardo Francesco Roberti. Protetor das "Sisters of st. Mary of Oregon" 
(28/4) ; 

Cardo José Garibe Rivera, Protetor das Servas de Jesus Sacramentado 
(28/4) ; 

Card. Gregório P. Agagianian, Protetor dos Missionários de Mariannhill 
(6/5); das Filhas de Caridade {Irmãs da Misericórdia de S. Vícente de Paulo 
(3/6) ; 

Cardo Giuseppe Fer1'etto, Protetor das S'lgrada Ordem Cisterciense (19/5); 
e da "Primaria Associação de Santa Cruz" da Basílira Sessoriana (28/4). 

BffiLIOGRAFIA 

Odete de Barr03 Mott - "UMA LINDA AVENTURA" - Editôra Vozes Ltda. 
Êste livro encerra um belíssimo sitados de uma literatura sadia. E' 

conto infantil que - ;certamente - mais uma jóia da literatm'a infantil, 
terá a melhor acolhida entre os pe" escrita com esmêro e simplicidade. 
quenos leitores do Brasil, tão neces~ M.D.KFURI 

L]j;DO IVO - "MAGIAS" - Livraria Agir Editôra. 
o Poeta alago ano que já brindou 

8, literatura contemporânea com ex
celentes Obras, entre as· quais "ODE 
E ELEGIA" e "CANTICO", apresen-

ta-nos agora "MAGIAS", coletânea. de 
excelentes Poesias, marcadas de mag
lúficas inspirações e de inconfundí~ 
vel estilo. 



128 
\ 

REVISTA DA C. R. B. - FEVEREIRO DE 1962 

Louis Rlboulot - HISTóRIA DA' PEDAGOGIA. Coleção F.T.D. 
E' um. manual de' quase 70'0 pági. até o nosso século XX. E' um manual 

nas, onde, através dos tempos pode. usado em muitas escolas de filosofia, 
mos entrar em contato com· as. dife- cursos de pedagogia e escolas nor-
rentes modalidades e métodos de edU~ mais. 
cação. 'A tradução é de primeira ordem, 

Dentro' dos princípios seguros' da.. pois o original é francês. E' livro que 
educação cristã Riboulet aponta o~ todo educador tem obrigação de co-
exageros ,e 0$ pontos ceJ.'tos- dos gran- nhe~er. 
des pedagogos e mestres dopassad<l Ir. C. 

OUTRAS PUBLICAÇÕES ENVIADAS A REDAÇAO 
André Combes. UMA SANTA NA ERA ATõMICA (Teresa de Lisieux e 

sua missão). Juiz de Fora, Lar Católico Edlt., 1961. 232 pãgs. 
Henri Ghéon. O NATAL NA PRAÇA ou A INFANCIA DE JESUS. Auto 

em três partes sôbre os Cinco Mistérios Gozosos de Jesus. Tradução de Mário 
da Silva <coleção: Teatro Moderno). Rio de Janeiro, Agir, 1962. 148 págs. 

P. Mário Corti SJ - P. João M. Gardenal SJ. O PROBLEMA DE TO
DOS. São Paulo, Edições Paulinas, 1961. 176 págs., 8 fls. ils. 

Maria Clara Machado. TEATRO - O Cavalinho Azul, 'A volta do Cama
leão Alface, O embarque de Nóe. Rio de Janeiro, Agir, 1961. 216 págs. 4 fls. 
ils. e músiea: 

OBRAS DE SANTA TERESA DE JESUS, traduzidas pelas Carmelitas Des
calças do Convento de Santa Teresa do Rio de Janeiro. Tomo VII - CARTAS. 
Tràdução do Texto original segui1do a edição -crítica do R. P. Frei Silverio 
de Santa Teresa, C.D. Petrópolis, Vozes, 1961. 616 págs. idem, T. VIII - CAR·'. 
TAS. ibid., 1961. 186 págs. 

João Camillo de Oliveira Torres. A EXTRAORDINÁRIA AVENTURA Dq 
HOMEM COMUM. Petrópolis, Vozes, 1961. 128 págs. 

Pio XII. sõBRE A VIDA CONTEMPLATIVA. Triplice Radiomensagem 
UCedant volentiers". Coleção: Documentos Pontifícios, n. 137. Petrópolis, Vo-
zes, 1961. 32 págs. 

Márjo Serrano. HISTóRIAS DO TRABUZANA E BARAFUNDA. Petrópo
lis Vozes 1962., 56 págs. ils. 

Pierre Lhande. DESTINO E AMOR. Trad. do Pe. Ivo Montanhese. São 
Paulo, Boa Leitura Ed., 1961. 240 págs. 

Alfons Kirchgassner. GLOSAS ESPIRITUAIS. Lisboa, Edit. Aster, (S. 
Paulo, Ed. Herder), 1961. 192 págs. 

Pe. Pedro Calderan BeHrão SJ. FAMíLia E POLíTICA SOCIAL. Trad. 
de J. Lamartine Corrêa de Oliveira, rev. e adaptação do autor (P.U.C.R.J., 
Coleção do Instituto de Estudos Políticos e Sociais, XI). Rio de Janeiro, Agir, 
1962. 320 págs. 

lWilliam Thomas lWalsh. TERESA DE AVILA. Trad. de Henrique Ruas 
e José M. de Almeida. Lisboa, Edit. Aster, São Paulo, Ed. Herder, 1961. 400 
págs. 

São Cirilo. CATEQUESE MISTAGóGICA ou iniciação nos Sacramentos 
do Batismo, da Confirmação e da Eucaristia. Migne P. G. 33. 1.a ed. São 
Paulo, Edições Paulinas, 1960. 48 págs. 

Euclides Carneiro da Silva. DEUS. São Paulo, Edições Paulinas, 1960. 
96 páginas. 
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