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Ecclesiam Suam 

N. da R. _ I .... ~r!"'o' ,. •• tII d"","" 4a R.~btll 
.. !.~lI'a "",,'o "" pim.1r<!. Endclka d. 3.S. -!'a" o 
/ .. V I . 0fVIE/IUI<I .. lra"-c40 do "/fe~ d ... SI>'1IIçoI 
da l ... ,r ... sa iJ<> vaHc .. ,..,. 11/0 oomo ql/l! " 0",,* bem 
""""""'''''10 dOmln,,"/, do p"".. ." <lira/rio oi<! lo-
do " ...outm ... lo ........ ,,,1<0 em II'Iuc1Io. Por ..... " 
•• "",,,,,e!UI""'OI. 

111 _ O DIÁLOGO 

H fi. UMA TERCEIRA ATITUDE, 'I"" .. IEreja Católi.,., dt''<: tonla. 
" .. It momento da hi.l ........ do mu.,do. Rd~nos ao earudo lDbrc 

.. alIOU'" 'I .... tia hi do .... me< «Im :o hmoanidlode. Se • Igrej. adquire 
(Ida. vu olli, clara oonsc;';ncia de .i t procura nlOdelM~ .,,, conlormi. 
doM com o tipo pr01)O$!o por C. ;'to, nlo pod .. ~ dei~.r de distinguir-se 
profu~u: do 1n>llÓmlt ","nano, ...., 'I .... afinal vi ... (111 do qll:l.l lO 
.1'...".;" .... O Ev:onrt1ho plle-II". diante doo olho!; e.ta distino;lo q lW1do 
'101 laia do " mundo", i5lo é. <Ia humanidade cOmo Ol"»la à l u~ da fé t 

&O ,10m da &raÇa; da lullnanidadc 'I .... *' tnh. num j~uo otimi""", 
jul,ando 'I .... IM bqtam ai própr"', I~ ~ra li\' rttIiur com plenitudt, 
Hubilida<k t pro..,;t,,; OU ainda da "u ..... "idade que ... def'rittU: ""',, ~.
sionismo cr".1 dttl .... ndo fatai .. inct,,~v.i. " "'"' IDO 111 ••• apett<:lv<:i. _ 
tomo manifeuo.<;õet de libetdo<k • au!(nlicidadt - os próprioS ~íôos, f •• • 
'1I1eUll • domçu ononis. O Evangelho. qlle .,.;, denuncio, faz MIII • CUnl 
. , misi.iu buman.:tl (OIn ]X1lClrantc • phngd1le s""",idade, nio cw. 10-
~via ".'" a ilu.õ .. sôbre • bondade: nalural do homom, considerado aulo
-51,fí<:imlt e com • exigincia .mica de que o dcixftl1 upandir ..... ftI1 pIma 
libtnladc. N"", cedt. por outra lado, • d~. resignação d .... le .... 
uma , .. tur ••• rorrompida e lK"m cura. O Evangelho ~ lu!, ê novidade. ê 
tnet"gi., f 'O/I1UC;m',nlO, é NJ ... ~I,,- Por iua 11". " c.>llOtleriza uma forma 
de .. ida lOOva, de que \I No ... TnwtlCnlo ..... di 1i90 UWlli~ t admiri. 
vd: " " ia 'lOS con lo ...... io com ,;"" Inundo, mal ",formai·vos p<Ia ",nova· 
çAo do vOJSO •• pirito, 1"'" que ",ihai. tijuilalU 'lual o! • lIOI1lad. tI .. ~, 
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o que ~ bom. o que lhe agrada a O que ~ perfeito" (N<>lil. CIm[QNII<Jri J."ie 
sue"'o ~ed ref",....,. ....... ;,. nwilat. UNS\l~ wstri. "I ,rfJb,tis qMD' til voI" .... 
tar DO> ~o .... tI /lftuplMo<s t I 'lr/tcl4 _ Rom 12,2) . Aosi", nOS e"ona 
São Paulo. 

Esta di"" .. idadt. entra a vida tri!lt1 e a vida pro f ....... dtriva ·'-.nhóm 
da justifieação =1. detiva. e da consciílncia que d.la adquirimos. S"""" 
justificados ""la nOMa partidpa<;ão do mistério pascal, que pri",.,iramenle 
nOS t dada no .. nto batismo. <:OlhO di,ianlO$ acima. O qual ~ e dtve """
.id<:rar-K ""t<bdeira rtg<mração. Tamhóm no-lo roeorda Sio Paulo! "To
da.. os que fOlllOS batizados em Jesus Cristo. fo",,,,, batizad"" na .ua morte. 
Fomos, poÍl. Sl'pultados CO'h a .. na sua morte ptlo hatisn,o. para que. 
«>mO Cristo ressurgiu dos nlort"" pela glória do Pai. a .. im ~~ ntlos 
vivamos ulTa vida nova" ( ... q"k"",q~ IxJpliza/; m"",. iH ChrislO Ja:" 
;" IfIo/U #siw bo,lirf,/; ... " .. u . CQfU.,.,m .n;m ''''''''$ (",~ IIk! ~ ~ 
ti#K~ ... lo> mtJrlem.; "I quQ ".odo CI'T;Shu .. , ..... :,,"/ Q ... "rl"ú per g/"";"'" 
,pfJhis, iI ... 1 M"';" nwitaJ. ";/0' fI"'''''' .... ''''' - Rorn 6,3-4) . 

Muito útil ""rá 'l"e também O cristão de hoje !..,ha """'pre presente . • ". 
>"*Ia Sua forma de vida. original e admirável, que O ""'nlerá no gôzo da wa 
dignidade e o imuniurá do contágio da mi$hia. humana {lU da sed""io do 
brilho humallO que o rodeia. 

Ei. como S-o Paulo educava os fiéis da prinlei ... "",ação : "Não vOS 
prrn<!ai. ao "''''mO jugo com OS inliéUl. Que ul1ião pode haver enlre • 
justiça e a iniqüidade? Ou que há de comum en!re a lu. e "" trevao? .. 
Ou q"" parte I"'" O litl tonl o infie!?" (No/i" '"9''''' '.core n .. " ;"fid~ 
libtu . . 0"'" #ti;'" p4rlKi~ iMSlum .... '" ;mq,.ilolef ..... q"oU ,0d.Io, lu'; 
lId 1"J#bTa.1? oul quo. pllTl fidel; ,Um infid.lif - 11 Cor 6, 14-15). A pc. 
dagogi.o. ~rjstã deverá ucordor sempre, ao discípulo dos nos_ tempos> e.to. 
Sua condição pdyjl<giada e O conseqiimte dever de estar 110 mundo senl ..... 
do mundo. segundo a o<açio de 1 ..... pelo. ~us discípulos. acima recor_ 
dada: "Não peço que OS tires do mundo, ",a. oim que os prcs<:rves do 
moi. Ble. não 1110 do ",undo. como uo,bétn eu nlo sou do "'lindo" (Non 
rogo Nr IOUD •• 01 d. ",.~do, Hd 111 s.rw. eos o ",ulo: d. ",,,.odo '''In S/W/, 
sÍl:.1 0/ Ego 11011 lU'" d. _do _ Jo 17. 15-16). 11 voto que a Igreja la, seu. 

Mos distinção nilo é oeJ)an,lo. Nem ~ indif...-ença. ttlnor OU desprêtO. 
Quando a Igreja afírma. a .ua distino;ão da humanidade. não se opõe. 
aproxima· ... dela. Como o mérJico. ao ~r ... ameaças da epidemia, pro
cura prestrvar·se e aO. outrm da infeo;ão, sem .<leixar de atender aos j~ 
contagiados. assim a Igreja nto considera privilógio exclusivo a miac:ricór· 
ri ", . que lhe conç"". a bondade divina. nlio laz da própria fdjcidade ra.'W 
para desin!.re .... r-.. de quem r>lo a oonseguiu ainda; I.>an ao contdrio. 
';sse mesmo tuouro da Sôllvaçãe. que pauui, é para da lon!e de interêuc 
e.de amOr por todos OS que lhe estão pc"o. O n>Wl1O com todo.. que pode 
abranger num ""fôr<;o tomuniça!ivo universal. 

A Igreja telh conSciência do' que o Senhor '1"er que ela seja. ""nl~ 
·vocação"de· plenitude. un ia e ,,,,c ..... idade de comunkação. advene cla.,.
. men'~ Ului miss1ie i)"" ·a . t<an.«:C{lde e um anúncio que deve espalhar. B o 
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dever da evangelização, é o mandato missionário, é o dever de apostolado. 
Não lhe basta uma atitude de conservantisl11o. É certo que o tesouro de 
verdade e de graça, que 110S veio em herança da tradição cristã, nós o de
vemos guardar e até defender. "Guarda ó depósito" (Depositu11t c1tstodi), 
maneia Paulo (I Tim 6,20). Mas nem a guarda nem a defesa são os úni
cos deveres da Igreja quanto aos dons que possui. Dever seu, inerente a"o 
patrimônio recebido de Cristo, é também a difusão, a oferta, o anúncio:. 
"Ide, pois, ensinai a tôdas as nações j" (EltHtes ergo docete O11lines rJentes 
- Mt 28,19). Foi a última ordem de Cristo aos seus Apóstolos. ~stes, já 
cum o simples nome de Apóstolos, definem a própria missão indeclinável. 
A êste interior impulso da caridade, que tende a fazer-se dom exterior, 
daremos o nome, hoje comum,. de diálogo. 

A Igreja deve entrar em diálogo com o mundo em que vive. A Igreja 
faz-se palavra, faz-se mensagem, faz-se colóquio. 

tlSte aspecto capital ela vida hodierna da Igreja será objeto de estudo 
especial e amplo do Concílio Ecumênico, como todos sabem. Nós não que
remos entrar no exame concreto dos temas que êsse estudo apresenta, para 
deixanllos aos Padres conciliares a missão de Os tratar com tôda a liber
dade. Queremos só convidar-vos, Veneráveis Irmãos, a antepor a êsse es
tudo algumas considerações,. para conhecermos mais claramente os motivos. 
que levam a Igreja ao diálogo, os métodos mais aconselháveis e os objetivos 
em vista .. Queremos dispor os ânimos, não tratar as matérias. 

Nem podemos desinteressar-nos dêste assurito, conve~cido como esta
mos de que o diálogo deve caracterizar o nosso cargo apostólico. Somos 
herdeiro do estilo e da diretriz pastoral, que nos foram legados pelos nos
sos Predecessores do último século a partir do grande e sábio Leão XIII. 
~ste Papa, quase personificando a tigura evangélica do escriba prudente 
- que é H .- •• comparado a um pai de família que tira de seu tesouro coi
sas novas e velhas" (... similis est homini patrifandlias qui profert de 
thesauro suo nova et vetera - :Mt 13,52) - exerceu com autoridade o 
magistério católico, tomando por objeto das suas lições substanCiosas 'Os 
problemas do nosso tempo, considerados à luz da palavra de Cristo. E o 
mesmo fizeram os que lhe sucederam, como sabeis. Não é magnífico e 
opulento o patrimônio doutrinaI que nos deixaram os nossos imediatos 
Predecessores, especialmente os Papas Pio XI e Pio XII? É doutrina ela
borada com o intento amoroso e clarividente de unir o pensamento divino 
ao pensamento humano, êste considerado não em abstrato, mas na lingua
gem concreta do homem moderno. Ora, essa tentativa apostólica, .que . é' 
senão diálogo? E João XXIII, nosso imediato Predecessor de venerada 
m~mória, não deu ao seu ensinamento uma direção aind,a mais ,acentuada 
tio mesmo sentido? Pretendeu aproximá-lo quanto possível da experiência. 
e capacidade de compreensão do mundo contemporâneo~ .E. ao próprio Con
cílio não se quis dar, e com razão, orientação pastoral,. tôda destinada a 
inserir a mensagem cristã no círculo do pensamento, a palavra, cultura, dos 
hábitos e tendências da humanidade, como ela vive hoje e se agita ,sôbre 
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a face da terra? Antes de c.onvertermos o mundo, e precisamente para. o' 
convertermos, é necessário que nos acerquemos e íhe falemos. ' 

No que diz respeito à nossa humilde pessoa, ainda que não desejamos: 
falar dela nem atrair as atenções, não podemos, nesta nossa espontânea 
apresentação ao colégio episcopal e ao povo cristão, passar em silêncio o 
nosso propósito de perseverar - quanto as nossas débeis fôrças no-lo per
mitirem c, sobretudo, quanto no-lo tornar possível a divina graça - de per
severar na mesma linha~ no mesmo esfôrço de nos aproximarmos do mun
do, em que a Divina Providência nos destinou a viver. Dêle nos aproxima
remOs com tôda a reverência, cuidado e amor, para o compreender, para lhe 
oferecer os dons de verdade e de graça de que Jesus Cristo nos constituiu 
depositário. Comunicar-Ihe-emos a nossa missão maravilhosa de redenção 
e de esperança. Profundamente gravadas no nosso espírito estão as pala
vras dE' Cristo que desejamos fazer nossas com humildade e perseverança: 
',IDeus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo 
seja salvo por êle" (Non .•. misit Deus Filium SÚU1·1t ill. l1tllndum, 1ft 
iudicet 111-UndU1U, sed ut salvefur mund'lls per ipSU111, .- J o 3,17). 

Eis, Veneráveis Irmãos, a origem transcendente do diálogo. Está no 
plano de Deus. A religião é, de sua natureza, enlace entre Deus e o ho·· 
mern, e a oração exprime em diálogo êste enlace. A revelação, quer dizer, 
a relação sobrenatural que Deus tomou a iniciativa de renovar com a hu
manidade, podemos imaginá.-Ia como diálogo, em que o Verbo de Deus se 
exprime a Si mesmo na Encarnação e depois no Evangelho. ~sse colóquio 
paternal e santo, interrompido entre Deus e o homem ptilo pecado original, 
é maravilhosamente reatado no decurso dos tempos. A história da salvação 
narra êste diálogo longo e variado, a partir de Deus e a travar conversação 
com o homem, variada e admirável. É nesta conversação de Cristo com os 
homens (cf. Bar 3,38) que Deus dá a entender alguma coisa mais de Si -
o mistério da sua vida, admiràvelmente una na essência e trina nas pessoas 
e diz em resumo como quer ser conhecido ~ ftle é Amor -, e como quer 
ser honrado e servido por nós - amor é o mandamento supremo que nos 
~~põe. O diálogo torna-se pleno e confiante; é convite para a criança, con
~ut:Ição para o místico. 

Esta inefável e realíssima relação de diálogo - que Deus Pai nos 
propõe e estabelece conosco por meio de Cristo no Espírito Santo - é 
preciso que a tenhamos sempre presente para entendermos a relação que 
nós, queremos dizer, a Igreja, devemos procurar restabelecer com a hu
manidade. 

O diálogo da salvação foi aberto espontâneamente por iniciativa di. 
vina: "Deus foi o primeiro a amar-nos" (Ipse (Deus) prior dilexit 110S 

- I ]0 4,10). A nós tocará outra iniciativa, a de prolongarmos até aos' 
homens êsse diálogo, sem esperar que nos chamem. 

O diálogo da salvação partiu da caridade, da b~ndad~' ~i~r!~a: .1: . " de 
tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu FIlho·: 'Untco (S1C Deus 
dUe~t--it mundium. ltt Filiam suwn 'lutiUrJiJZítum ~,16). Nada, se-
não o amor fen"oroso e desinteressado,' , nos·so. 



ECCLESIAM SUAM 645 

o diálogo da salvação não se proporcionou aos méritos dos interlocuto
res convid-ados, nem aos resultados que iria conseguir ou malbaratar: 
"-Não.são os homens de boa saúde que necessitam de médico" (J.lon egent 
qui su.nt sani medico - Lc 5,31). Também o 110SS0 diálogo deve ser sem 
limites nem cálculos. 

O diálogo da salvação não obrigou fisicamente ninguém a responder: 
foi pedido insistente ele amor que se constituiu responsabilidade tremenda 
para aquêles a quem foi dirigido (cf. Mt j1,21), os deixou livres para 
corresponder ou fechar os ouvidos: auaptou até o número e a fôrça pro
bante dos sinais (cf. Mt 12,38ess) às exigências e disposições espirituais 
elos homens (cf. Mt 13,13 e 5S); facilitou assim aos ouvintes o consenti
mento livre à revelação divina, sein perda do mérito. Assim também a nos
,sa missão, ainda que seja anúncio de verdade indiscutível e de salvação 
necessária, não se apresentará armada de coação externa, mas oferecerá o 
seu dom salvífico só pelas vias legítimas da educação humana, da persuasão 
:iüterior e do trato comum, respeitando sempre a liberdade pessoal e civil. 

O ,diálogo da salvação ficou ao alcance de todos; foi destinado a todos 
sem qualquer discriminação (d. Cal 3,11). Também o 110SS0 deve ser em 
principio universal, isto f:., católico, e capaz de entabular-se seja com quem 
fôr, a não ser que o homem o recuse em tôda a linha oU finja recebê-lo 
'sem sinceridade. 

O diálogo da salvação conheceu ordinàriamente graus, progressos su
ceesivos, humildes princípios, antes do resultado pleno (cf. Mt 13.31). 
Também o nosso atenderá às lentidões da maturação psicológica e histórica, 
e esperará a hora da eficácia que lhe vem de Deus. 1\'la5. nem por isso, dei
xará o· nosso diálogo para amanhã o que pode conseguir hoje; deve ter 
a preocupação da hora oportuna e o sentido do valor do tempo (cf. Ef 
4,16). Deve recomeçar cada dia; e recomeçar do nosso lado, não do outro 
a que se dirige. 

É claro que as relações entre a Igreja e o mundo podem assumir mui
tos e diversos aspectos. Teàricamente, seria possível à Igreja propor-se a 
redução ao mínimo de tais relações, procurando isolar-se do contato com 
a sociedade profil.11a; como poderia também propor-se assinalar os males 
que nela venha a encontrar, anatematizando-os e pregando cruzadas contra 
êles. E poderia, ao cont.rário, aproximar-se da sociedade profana até con
seguir influxo preponderante ou domínio teocrático. Outras atitudes sê 
podem imaginar ainda. Parece-nos, porém, que a relação da Igreja com o 
mundo". sem excluir Otftras formas legítimas, se representa melho·r pelo 
diálogo, embora não necessàriamente ·com palavras que' tenham para QS 

dois ·interlocutores.o mesmo sentido. É necessário atender ao que é diverso 
·nas mentalidades e nas. circunstâncias de fato: um é o diálogo com a crian-:-
• ça, outro com o adulto; um com o crente e .outro com o incrédulo. Conce:
bel" essa relação como diálogo é o que ·nos sugerem: o háhito agora muito 
~spalhado de assim representar as relações ~ntre o sacro, e ,o profano; o 
dinamismo transformador da sociedade moderna; o pluralismo das suas 
manifestações; e também a maturidade ~o homem, tanto religioso com~ 
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não religíoso, habilitado pela educação profana a pensar, falar e manter 
com dignidade o diálogo. 

Esta forma de relação indica, por parte de quem a inida, um propó
sito de urbanidade, de estima, de simpatia e de bondade; exclui a condena
ção apriorística, a polêmica ofensiva e habitual, o prurido de falar por 
falar. Se é certo que não visa a obter sem demoras a conversão do Ínter
locutor, porque lhe respt:ita a- dignidade e liberdade, sempre visa ao bem 
dêle e procura dispô-lo à comunhão mais plena de sentimentos e convicções. 

O diálogo supõe em nós, que pretendemos iniciá-lo e continuá-lo com 
todos os que 110S circundam, um estado de alma característico: o de quem 
experimenta a responsabilidade do mandato apostólico, vê que já não pode 
separar a própria salvação do trabalho pela salvação alheia, de quem se 
esforça por introduzir continuamente, no viver humano, a mensagem de 
que é depositário. 

O colóquio é, portanto, modo de exercer a missão apostólica, arte de 
cohlunicação espiritual. Os seus caracteres são os seguintes: 1) Primeiro 
que tudo, a clareza. O diálogo supõe e exige compreensibilidade, é trans
fusão do pensamento, é estímulo do exercício das faculdades superiores do 
homem. Bastaria êste seu título para classificá-lo entre os mais altos fenô
menos da atividade e da cultura humana; e basta esta sua exigência inicial, 
para levar o nosso zêlo apostólico a rever tôdas as formas da nossa lin
guagem: para examinar se ela é compreensível, popular e digna. 2) Outro 
caráter é a 'l1umsidão, aprendida na escola de Cristo, como 11le nos reco
mendou: fr recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de co
ração" (Discite a l11.e qzda tnitt'.s sum et humilis corde - Mt 11,29). O 
diálogo não é orgulhoso, não é pungente, não é ofensivo. A autoridade 
vem-lhe da verdade que expõe, da caridade que difunde, do exemplo que 
propõe; não é comando, não é imposição. O diálogo é pacífico, evita os 
modos violentos; é paciente e é generoso. 3) Outra característica é a con
fiança., tanto na eficácia da palavra-convite, como na receptividade do in
terlocutor. Produz confidências e amizade, enlaça os espíritos numa adesão 
mútua ao Bem, que exclni qualquer interêsse egoísta. 4) E o último caráter 
é a prudência pedagógica, que atende muito às condições psicológicas e 
morais de quem ouve (cf. Mt 7,6) : se criança, se inculto, indisposto, des
confiado e mesmo hostil. Essa prudência leva a tomarmos o pulso à sensi
bilidade alheia e a mouificarmos as nossas pessoas e modos, para não ser
mos desagradáveis nem incompreensíveis. 

No diálogo, assim entabulado, realiza-se a união da verdade e da ca
ridade, da inteligência e do amor. 

o Descobre-se, no diálogo, como são diversas as vias que levam à luz 
da fé, mas como apesar disso é JX>ssível fazê-las cpnvergir para o mesmo 
fim. Ainda que- sejam divergentes, podem tornar-se complementares, le
vando o nosso raciocínio para fora das sendas comuns e obrigando-o a 
aprofundar as investigações e a renovar .~s ?todos de ~xp~essão: A dialé.
tica dêste exercício de pensamento e paClenCIa far-nos-a descobrIr elemen
tos de verdade mesmo nas opiniões alheias, obrigar-nos-á a exprimir com 
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grande lealdade a nossa doutrina, e far-no~-á merecer já só pelo que nos 
custou expô-la às objeções e à assimilação leuta de quem nos ouve. Tor
nar-nas-á sábios, far-nos-·á mestres. 

Mas de que maneira se desenvolve o diálogo? 
São múltiplas as formas do diálogo da salvação. Obedece a exigências 

ensinadas pela experiência, escolhe os meios convenientes, não se prende a 
vãos apriorismos nem se fixa em expressões imóveis, quando estas tenham 
perdido o poder de interessar e mover os homens. 

Apresenta-se, nesta altura, uma questão espinhosa: a adaptabilidade 
da missão da Igreja à vida dos homens num dado momento, num dado 
lugar, numa dada cultura e numa dada situação social. Até que ponto deve 
a Igreja adaptar-se às circunstâncias históricas e locais em que desempenha 
a sua missão? Como deve premunir-se contra o perigo de um relativismo 
que ofende a sua fidelidade dogmática e moral? Mas, ao mesmo tempo, 
como lhe será- possível abeirar-se de todos para a todos salvar, segundo o 
exemplo do Apóstolo: "Fiz-me tudo para todos, a fim de salvar a todos" 
(O",,,ibus ;'",,,io factus S""', "I o","es salvos facerem. ~ I Cor 9,22)? 
Não é de fora que salvamos o mundo; assim como o Verbo de Deus se 
fêz homem, assim é necessário que nós nos identifiquemos, até certo ponto, 
com as formas de vida daqueles a quem desejamos levar a mensagem de 
Çristo j é preciso tomarmos, sem distância de privilégios ou diafragmas 
de linguagem incompreensível, os hábitos comuns, contanto que êstes se
jam humanos e honestos, sobretudo os hábitos dos mais pequenos, se que
remos ser o.uvidos e compreendidos. É -necessário, ainda, antes de falar, aus
cultar a voz e mesmo o coração do homem, compreendê-lo e, na medida 
do possível, respeitá-lo. E quando merece, devemos fazer-lhe a vontade. 
Temos de nos mostrar irmãos dos homens, se queremos ser pastôres, pais 
e mestres. O clima do. diálogo. é a amizade; melhor, o serviço.. Tudo isto 
devemos recordar e esforçar-nos por praticar, segundo o exemplo e o pre
ceito que nos deixou Cristo (cf. Jo 13,14-17). 

Um perigo subsiste, porém.' A arte do' apóstolo tem seus riscos. O 
desejo de nos aproximarmos dos nossos irmãos não deve traduzir-se numa 
atenuação ou diminuição da verdade. O nosso diálogo não pode ser fra
queza nos compromissos com a nossa fé. O apostolado não pode transigir 
com meias atitudes, ambíguas, quanto aos princípios teóricos e práticos ca
racterísticos da nossa profissão cristã. O irenismo e o sincretismo são, no 
fim de contas, formas de cepticislt!o a respeito da fôrça e do conteúdo da 
Palavra de Deus, que desejamos pregar. Só quem é de todo fiel à doutrina 
de Cri"sto pode ser apóstolo eficaz. E só quem vive em plenitude a vocação 
cristã pode imunizar-se do contágio dos erros com que entra em contato. 

Julgamos que a voz do Concílio, _ ao tratar das questões relativas à 
ação da Igreja no mundo moderpo, indicará alguns critérios teóricos e 
práticos, que servirão de gitia para bem orientarmos o diálogo com os ho
mens do nosso tempo._ Tratando-se de questão qt1e diz respeito, por um 
h.do, à missão propriamente apostólica da Igreja, e por outro às cirtuns
·tâncias v~rias e mutáveis em que ela se exerce, julgamos, igualmente, que 
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"PTuden!t e operantc pbno <t. Irreia lra.;;ará, de ~z em quando, limite., 
formal. "minha .. ~n n1anltc animado um diálogo btnéfÕOg. 

Por ~ MiximoI bI. tema ~ ... .- limitarmos I recordar, uma yu 
,nais, •• urna imporlincio que • prqaçi.o cristJ. ~ c hoje """"opc
nha, de minei ... npmal. no quadro do aplltolado catlili<:o • do diálogo, 
<I". é " que. nOiS ;"Ier ... por agora, Nlo ctdou " lugar a nenhum. for"!lla 
dir,,$OI";\ do pensamento, nelll nleS.IIO •• dotadu Illcn;,;an..nt. de UrraM_ 
dinári& potCncia, corno 010 a improna c .,. meios l udi<wiluaiJ. Apostolado 
c pRpOIo equinkm-te em wto ..emido. A ~ é " prinH::iro IpootO< 
~do. O -. VeoeniYei. Irmiot, é primeiro que tudo mini!túio da Pa_ 
lavra. S.bfmoo muito bm> _ coisas, n"oU por.ce-IIOI ..,.,n7Úmlc que as 
r«<>rdomot agora, pa' •• noosa a<;lo pularal tomar I di....:;l " jUlta. 0.. 
vemos vaU., "" calu<Io, ,110 já da cloqiib!cia humana 011 da retórica vã, 
onu sim da ~ puí"" da palaVT'I. Me"da. 

De ......... pnx:urar" Leis da....- simplicidade, lim~ • f~ t, tam
be<n, da _ auto<idade para _0«",0(10 • imprncia natural no cmprq., de 
tão alIO. mi!!enoJO ,,,,,rum,,,,l,, ar>iritual, eomo é • polnn, • para fI
lin,,,lamOOl nobt.",.ntc lodos OiS que, hoje, n er«m, por meio dela, 1IOlá
.,.,1 ;nn""o, lllhindo la Ir;oo .... da opinilo pUblica. 0......,.,. pedir :100 
Smhor bIe (2l"ÍSrna -..ci&I e ;no:briantt (d. Jer 1.6), pano lotI"UIOS dig
""" do: dar l fé o oeu principio prilim e tlicu (d. Rtm 10,17) t digno
de fattr chegl.r a ........ ~ _ úllimol confins da. tem. (d. SI 
18,5 e ROItI IO.IB). ZelOiOl t hábeis executora en"""trnn Uh n';' a , 
prcscriç!lu da Coru!itui~lo conciHo.r "De Sacra Um"ia", ~ O mini",~ 
rio da. palavra. A eateq_ ao pGYO cr~lo t a todo. OI dtn .. ia, que IICja 
pcal.,.,l _!incir, \1St ... ~ linguarcm oportuna e mtt:odo a«llt1Odado, If:jo. 
fnqÜftltc, rco::orno:nde-If: pelo ttatemunho do: virtudu peasolio e tmda .... , . 
!>Te a ~ pmguuos. Oh le modo, \e.ará (11 "".;ntco i fi"".,", da l i , i 
d.,..",brrtl de a Pai. "", di.,i"" IICr .ida, t, a,,,<4, ao anleg<i.o do 0.: ... 
vivo. 

Devocrm>Oot aludir, por f;m, """ ouvinte. do _ dii\ocO. 
Mas, ""'bem neste p;trticular, RIo querm10II am.cipar_"", , Y(1I do 

Concilio, que em I>reve .., fará ",,";r, .., o.:u. quiocr. 
F.lan<lo em ",,,,I dHta posiçlio de di.il<>go qUI: a Igreja Católica de ... 

boje tomar a>m rC1lOYldo IC"rYOl", queremos l in1p1 umenle indi<:ar, de lu
cida, que d. ele ... catar pronta a ,naultr <QQtalo com tO<k:. DI homens de 
11m YOIII:adc, dml.ro e fon. do ..... âmbito própio. 

Ninguém ê estranho ao X!' conçlo. Ninpóu é indiferente 10 .... 
n,inintrio. Ningu.m, .., 1110 o qui"r, é IICU inimigo. Nlo é em .. lo que a 
l ,~ja IIC (li. católi<:a. Nlo é em do que está tncarrq:lda de lI_er, 110 
Inllndo, a 11l' idatIe, "O .. nor c a pu. 

Nlo icno~ as dÕmenMla fonnidl.,.,. da .... millolo; conbecI! a de
proporçlo niilista 1b1 teUS n>CfI,brw com a totalidade dos habitanl"'" da 
Itrra; conhece o limite das luas fôn;al; 00Ilhea: até as , .... lraque&al hu
n ...... , DI atUI erros; oabc também que a actitaÇ10 do E vangdlJo nlo <k. 
I",OOe, to' ';11;= anililf:, dalgUln eofÔl"l;o apo,nólico 1tU, dalgurna circu ...... 
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tância favorável de ordem temporal. A fé é dom de Deus; e só Deus mar
ca no mundo os caminhos e as horas da salvação. Mas a Igreja sabe, por 
outro lado, que é semente, fermento, sal. e luz do mundo. Dá-se conta da 
surpreendente novidade dos tempos modernos; mas com ingênua confiança 
debruça-se sôbre os caminhos da história, e diz aos homens: Eu tenho 
aquilo que vós procurais, aquilo de que sentis falta. Não promete a felici
dade na terra, mas oferece alguma coisa - a sua luz, a sua graça - para 
a conseguirmos quanto é possível. Depois, aponta aos homens o destino 
transcendente, ainda que lhes vá falando sempre de verdade, justiça, liber
dade, progresso, concórdia, paz e civilização. Palavras estas de que a Igreja 
conhece o segrêdo; confiou-lho Cristo. Por isso tem a Igreja uma mensa
gem especial para cada categoria de homens, para as crianças, a juventude, 
os homens de ciência e de pensamento, o mundo do trabalho e as várias 
classes sociais, os artistas, os políticos e os governantes; especialmente para 
os pobres, os deserdados, os que sofrem, e até para os moribundos; para 
todos. 

Poderá parecer que, falando assim, nos deixamos transportar de en
tusiasmo pela nossa missão e que não consideramos as posições concretas, 
que a humanidade toma diante da Igreja Católica. Mas não é verdade, por
que vemos muito bem quais são essas posições concretas; e para as des
crevermos de maneira sumária, parece-nos que as devemos classificar à 
maneira de círculos à volta de um centro, em que a mão de Deus nos 
colocou. 

Existe um primeiro, imenso círculo, de que não conseguimos descor
tinar os limites, pois se confundem com o horizonte. Dentro, está a humani
çlade tôda, o mundo. Medimos a distâneia entre nós e êle, mas de nenhum 
modo nos sentimos desinteressado. Tudo o que é humano nos diz respeito. 
Temos, de comum com a humanidade inteira, a natureza, isto é, a vida, com 
todos os seus dons e problemas. Comungamos de bom grado nesta primeira 
universalidade, aceitamos as exigências profundas das suas necessidades 
fJ11ldamentais, aplaudimos as afirmações novas e por vêzes sublimes do 
seu gênio. Possuímos verdades morais, vitais, que se hão de pôr em evi
dência e revigorar na consciência humana; são benéficas para todos. Em 
qualquer esfôrço que o homem faça para se compreender a si mesmo e ao 
il'lundo, pode contar com a nossa simpatia; onde quer que as assembléias 
dos povos se reúnam para determinar os direitos e os deveres do homem, 
sentimo-nos honrado, quando no-lo permitem, tomando lugar nelas. Uma 
vez que existe no homem uma Halma naturalmente cristã" (anima nat'ltra· 
lifer christiana) , queremos honrá-la mostrando-lhe estima e dirigindo-lhe 
a palavra. Poderemos recordar a nós próprio, e a todos, como a nossa ati~ 
tude é, por um lado, completamente desinteressada - não temos nenhuma 
~mbição política e temporal - e, por outro, tôda empenhada .em apropriar .. 
-se, isto é, elevar a nível sobrenatural e cristão qualquer valor honesto, hu
manÇ> e terreno; não somos a civilização, mas promotor dela. 
. Sabemos, porém, que neste círculo ilimitado há muita, muitíssima gen~ 

te por d~sgraça, que não pl~ofessa nenhuma religião; sabemos até que mui-
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101 K 0:1"-_ atml • ..., ...n..dl"j.,.. for...a. E abano. que existem al
eunl q"~ fan'lll pro{iJÁo clara da ,Im impiedade e a def...,dem como pr0-

grama de educaçlo huma ha e de "ividlode pol itko. na ,"rin'" mQ fatal 
~do de ir= libertar o' ~ de ~ ~hu.., falsas l6bu 
• "tida e o muudo. para :li .w.t;tuinrn. te(Undo di ....... por uma COOKtI>Vo 
d~mifÍQ, <XnIforme .... exigincias do prog~ moderno . 

.n o fmômmo nlllil erav~ do "....., tempo. Eatall>Ol firnlCnlO:nte """. 
vencido que • leoria. !lÚbrc 'I". fie fund. a uepçIo de Deuo. eui funda
lTlefu.It"Cnt • ..moda, nlo co.,..,,,,,,Id~ às exijib>du última. e iu~rroriv"il 
do pm.amemo .• ubini a or~nt racio"al do mUlIdo as .\IU buos anlb.
licu ~ fCCU1ldu, intTOd .... na "ida humana nlio urna fórmula de Il0l ...... 
mu um doe"'. cqo. 'I"" a ~ c deIoIa, e ' l""illll pela raiz todos OI 
".Iemas sociais 'lu. nêle p~endem fundar.",. NIo '" liberwjlo. 1I1U drama 
que I.'''a .pqa. a lu. ,lo o.:us vivo. Pcr isso ',,"i ... il"W'Ol !IÓI, <XII" tôdas 
li fOrças. a eatl nepo;lo a_ladon. pelo • ..- ouprn!'O da _dade. 
pelo oompromisao sacrossanto de, com a maio, fide~<bde. (!Oh{",,"rrnnI 

e rmo" o "'u Enhgell>o, pelo amor apllixonado, Irre",,,,,::ihcl, .. sorte do 
hunllnidad •• ~ na ospcnnça invendnl ele o homem moderno vi, .inda a 
<beobrir, na ~ teligiOla do CaIoIIci$mo. que '" chamado • Wl"Il 
civiliuçlo imortal, mas ...""." .... progreao, o eaminl>o da jIf:1"f.içlo na
tu ral ~ """renatura! do I>nmml. A' ..... d" 0. ... toma .... eapou de pOIIItlir 
p.dfiea e booetIamo.u. OI bmI tempo' ... e .bre-o i. C$ptr&tIÇI. dos bens 

""~ 
Estas •• raz6u 'lu .. nos obri~am _ como obrigara", OI lIOSSOf I're

deo::easora e coon clel lodos quantOl I ..... peito OI valôru reliJCÍO'Ol - • 
cGr>dena. 111 si ....... idco66gic:w <><:pdora de o.u. .. opraIOO"n da ,,,..ia. 
oi ...... "" muila, "tio .. id...,tilicadoa <!OIfI rq;mea «OI>ÔfIIioot, sociai. e po
HlicOl. e entre CSICI, de ""H\eira. e!pecial, o comunismo alt:u. Pode ..... -i. 
di.." qu., ri(lll"OAn\Cllt~, Illo JQlIIOS n6t 'I'" OI condcnamoI, ma.. que Ô$aea 

NtCnIU e 111 ''''''''''' '1,10: os penoni fieam lO colocam mo opooiçJ.o radÕcal 
de id,f;i", conoeco ~ praticam al lll de oprndo. O nOQO qu~i.ulne t, afina/o 
ntai, quo ..... lmo;:. d. juiz. l.m~(aç1Q d. vitima. 

Em tais aondi(;6ea, • hip6t_ de um diilo(o 1""""'$0 butante dificil. 
pua Rio di • .,. DnP"l';vtl, a;uda que . ..-no hoje. nlo 'onhlmoa nenhum 
pfO!lÓlilo de ,ful.r do nós '" P;t$5OaI que '"1""'" os IObredilOl .;Jtemas 
~ .pbia<l. êIKI rqimea. Para. q"",,, ...,... • .....-dade. a dita>uio t _.pro 
POIfÍ~- Obsticulos, porim. de lndole .......:I difiatllam-III muiti$Jimo. po' 
falt, de liberdade suficiente de juizo e de .~, e por .bulO dialttico da 
pIIlavra. qU<! deixa dt .. r ""1' .. .,10' da verda<lt: objetiva para se p6r lO 
.. ,...iço de lins utilitários prcesIabel<:<idOl.. 

11 por illo que o diâlogo ttISa. A I~j. do oi!mcio, por ~IPIO, 
cala-.. , lalando .""n", eom o ta> solrimenlO; e lU_lhe com""nhia • a"",r
&Uno de uma sociedade inteira, ,,"pri,nida e aviltada, em que OI direitos do 
(Sfllrito 010 dominados ""los di , eilot dOi que diac,icioniriammt .. 1M im_ 
põe • 1OrI~. Supondo mesmo que pri"dpii""""" O _ disrurao, como 
poderia ':1 •• h,i. -c:TiálOfl:o "".111 ci=n$l""cia.s? Teri. n~Màri:amente de 
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ser "voz que brada no deserto" (VoX' clanwlltis in. deserto - lVlc 1,3). 
Silêncio, brado, paciência, amor apesar de tudo, tornam-se neste caso o 
testemunho único qne a Igreja pode dar; que nem a morte pode extinguir. 

Mas, se firme e franca deve ser a afirmação e defesa da religião e dos 
valôres humanos que ela proclama e defende, não está isento de intenção 
pastoral o esfôrço por descobrir, no íntimo do ateu moderno, os motivos da 
sua preturbação e das suas negações. Reconhecemos que são complexos e 
múltiplos; daí a necessidade de sermos cautelosos em julgar e eficazes em 
refutar. Vemos nascer êsses motivos, às vêzes da exigência de uma apre
sentação do mundo divino mais elevada e pura do que a predominante tal
vez em certas formas imperfeitas de linguagem e de culto, que deveríamos 
procurar tornar quanto possível límpidas e transparentes, a fim de expri. 
mirem melhor os conceitos sagrados que representam. 

Uma inquietação os domina - mu.itas vêzes generosa mas não isenta 
de paixão e de utopia -, um sopho de justiça e de progresso a serviço de 
finalidades sociais divinizadas. Tomam estas o lugar do Absoluto e do Ne
cessário, manifestações da necessidade indestrutível do Princípio e do Fim 
divino, cuja transcendência e imanência tocará ao 110SS0 paciente e esclare
cido magistério desvelar. Vemo-los valer-se, por vêzes com entusiasmo in
gênuo, de um recurso escrupuloso à racionalidade humana, com o intuito 
de apresentar uma concepção científica do universo. R~curso êste tanto me
nos discutível, quanto mais fundada na lógica do pensamento muitas vêzes 
não diferente da que nós temos na escolástica. Recurso que, pelo seu valor 
intrínseco, leva em última análise (bem contra a vontade dos que- pensam 
descobrir nêle uma anna inexpugnável etn favor do ateísmo!), leva a uma 
afirmação nova e final, tanto metafísica como lógica, do Deus supremo. 
ítste processo obrigatório do pensamento - que o cientista político ateu 
interrompe voluntàriamente num dado ponto, apagando -a luz mais clara 
que faz compreender o universo - _não haverá entre nós quem o ajude 
a chegar à concepção da realidade objetiva do universo cósmico, a qual 
restitui ao espírito o sentido da Presença divina, e aos lábios as humildes 
e balbuciantes sílabas de uma oração pacificante? Vemo-los também movi
dos às vêzes de nobres sentimentos, desprezando a mediocridade e O egoís~ 

mo de tantos ambientes sociais contemporâneos, e prontos a vir buscar, 
no nosso Evangelho, formas e linguagem de solidariedade e de compreen~ 
são humana. Não seremos capazes um dia de reconduzir às fontes, que 
são cristãs, essas expressões de valôres morais? 

Recordando que o nosso Predecessor, de venerada memona, o Papa 
João XXIII, escreveu, na Encíclica Pacem. in Terris} que as doutrinas de 
tais movimentos, úma vez elaboradas e definidas se mantêm sempre as mes~ 
mas, mas que os mQvimentos não podem deixar de evoluir nem de sub· 
trair-se a mudanças mesmo profundas (cf. n. S4), não perdemos a espe
rança de que êles venham, um dia, a entabular com a Igreja um colóquio 
positivo, diferente do que êle poderia ser atualmente para nós. Agora só. 
daria lugar_ a lástimas e a gemidos irreprimíveis. 
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orientação para o 110550 diálogo: Estamos dispostos a prossegui-lo càrdial-· 
mente. Diremos mais: sôbre tantos pontos de diferença - quanto aos' usos, 
à 'espiritualidacle, às leis canônicas e ao culto - queremos estudar como se 
poderão satisfazer os· legítimos desejos dos Irmãos cristãos, ainda de nós 
separados. Nada desejamos tanto C0111a abraçá-los numa perfeita união de fé 
e de caridade. Mas devemos também dizer que não podemos transigir sôbre 
a integridade da fé e as exigências da caridade. Entrevemos desconfian
ças e resistências. Mas tendo a Igreja Católica tomado a iniciativa de refa
zer o redil único de Cristo, não deixará ele proceder com tôda paciência e 
tôda delicadeza; não deixará de mostrar C01110 as suas prerrogativas, que 
mantêm ainda longe dela os Irmãos separados, não são fruto de ambição 
histórica ou ele especulação teológica fantasiosa, mas derivam da vontade 
de Cristo; e mostrará também que elas, compreendidas no seu verdadeiro 
significado, são para bem de toelos, levam à unidade e liberdade comuns e' 
à plenitude cristã também comum; a Igreja Católica não deixará, na oração 
e na penitência, ele tornar-se idônea e digna para a desejada reconciliação. 

Um pensamento, a êste respeito, nos aflige e é êste: nós, fator de tal 
reconciliação, somos considerado por muitos Irmãos separados como obs
táculo à reconciliação; isto, por causa do primado de honra e de jurisdição, 
entregue por Cristo ao Apóstolo Pedro e herança nossa dêle recebida. Não 
dizem alguns que, se desaparecesse o primado elo Papa, a unificação das 
igrejas separadas com a Igreja Católica seria mais fácil? Queremos pedir 
aos Irmãos separados que ponderem a inconsistência desta hipótese; e não 
só porque, sem Papa, a Igreja Católica não seria o que é, mas porque -
faltando na Igreja de Cristo a autoridade pastoral suprema, eficaz e deci
siva de Pedro - a unidade se arruinaria; e em vão se procuraria depois 
refazê-la segundo critérios que substituíssem o autêntico, que vem do pró
prio Cristo. "Haveria na Igreja tantos cismas como sacerdotes" (Tot in 
Ecclesia efficerentur schisnzata qttot sacerdotes) escreve com razão Jerôni~ 
1110 (Dia!. contra Luciferianos, 11. 9). E queiram também considerar que 
êste eixo central, na construção da Santa Igreja, não quer constituir su
premacia de orgulho espiritual e· domínio humano, mas primado de serviço, 
de minist.ério e de amor. Não -é retórica vã atribuir ao Vigário de Cristo 
o título de "servo dos servos de Deus" (servus servorUl1f,. Dei). 

Nestas disposições nossas germina o diálogo. Antes de aparecer em 
conversas fraternais, é já colóquio com o Pai celeste, expresso em súplica
fundada na esperança. 

Devemos notar com alegria e confiança, Veneráveis Irmãos, que êste 
variado e extensíssimo setor dos Cristãos separados está todo embebido 
de fermentos espirituais, que parecem anunciar futuros e consoladores pro
gressos na causa da inserção dos mesmos na única Igreja de Cristo. Que
remos implorar a inspiração do Espírito Santo sôbre o "movimento ecumê
nico". Queremos tornar a exprimir a nossa comoção e a nossa alegria pelo 
encontro, cheio de caridade e não menos de novas esperanças, que tivemos 
em Jerusalém C0111 o Patriarca Atenágoras. Queremos saudar com respeito 
c reconhecimento a presença de tantos Representantes das Igrejas sepa-
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n"las no ConeDio Ecumtnico VatõcaToO' Sqw>do. QUt~ pOInti' n .. ;' 
~ YU que obocrvamoo com int~rhM alento e ugndo OS fnlbruenos .. -
p/rit .... is ",lativoo .o probl_ da unidade, que agitam peo __ , grupal e UI

munidad .. , 'lU" domi ... viv" e nob..., ",1i"ioIi.mo, Co." lmor e com r~_ 
ve~..o., ,," .. damos loeIoo estes Criol1"", esperando que, "" di"nco da .in
ceridade e do _, nos Meja dado pron_t1', j untamente com eles, a Cl" '" 
de Cri.oto e a da unidade 'I"" .eJc de...j.ou para a ..... I,"'ia, 

F inalmmt., O _ di.álot:'o CO<Ivida OI Io'ilh"" da c... doe l>eua - a 
Ic""ia u .... Anta, católico e apostõliao, de 'I"" l'SIa ...,..,.. .. ~ ~",le " ca-
beça" ( .... / .. ti <afw), Quanto pra ... ' nos trar;!. éste diáloco dom6lico, 
em plenitude de !t, dt car idade e de 000111 Quio im .... o e f.",i li.r o de_ 
kjam"" I Q uanto "mbid"""",,,, que lenha """ta de t&du . , vt'n:Lad .. , de 
tódai ... vir tudes e de tMas li rtalidadea do nOOSO patrimbnio dout,inal t 
eopirituall Quão .i,~ro e t"OmOvi<lo " prtt.udemos, na lua Itlml,. .,pi_ 
tilualida.del Quio pl'OOIto a ~ht:r as ~ múlt;pl;u do mundo contem
pori ..... r Quio apto a traruf<ll'1nl' OI católicos m1 homm. nrdadeira_ 
mente bons, prudentes, Irfus, se!"CIU e fortes I 

nste ~jo de que ai rt~ interi",," da Icreja IC aracttn-m ~.o 
tom própri" <lo dii!oeo _ cnl'" m.mbrOl de um <X>f1X' cujo principio consti
lut;VO ~ . cari<J.dc - 1110 di'j""" da prática d. vir;tude di obWi~nda, qu:tn
do a ordcn, que lem dt haver~" tOda I JOciedlde bem u1Iidl, " IObretuoo a 
const;tui<;1o jcrirquic& da Icreja ~",.n" por um lado, a lu""lo própril 
da lutoridade, e, por Olllro, :o SIlbmilSlo, A IUlorid:adfc da 'I'tja ~ inst<
tuiçlo de Cristo, ~IlI.o, ê lransm'uon. autoriuda. da .... palavra e 
d& ..... aridadt; putonJ, Dêste ,nodo, " obediência. procede do motivo <k 
fé, to""'-.. ea:oIa de humi\d.lwk evangCliao, ~ 'o obed~nl e l sabedoria, 
i unidade, :I. edi fiaoçJo C i caridade q~ regtln o corpo tcleIj'lIko. e con_ 
lere-. quem .. con fnrma COm el. - O m<!r; ,o oh imitaçlo <k C.i,lo: 
" feito obedienlc até'" nlOl'tc" UlJdul olud~", "sqUf IJd ." .... 111" _ 
Filip 2,8). 

Por obt<Iiênci., uprtsA. elll fornla de dü.Iocu, t!ll tn<\el,1OI portlInt .. 
o 'cxcrticio da. IllIoridade, l)e,n penetrado da oonvic:çlo de 1<atI.-.. de um 
1tn'1ço e ministério da Yerdadc e da aridade; ..,tendemos lambim 3 <>I). 
JCn'incia das .......... can6niaa e a "Yt1'bw:ia 10 fO"irno do ,uperior Iqí
limo, ambu com prontidi" e serenidade, ocmo confá" a fi la0. livre •• 
afetuOlOS, O espfrito de independência, de erltica e ""tJcliio courorda 0 .. 1 
com O amor que .","'. I lOIidaricdade, a co".6r<1;~ e a pu na I",oja. Ss.se 
eJpi r,tp lra ... forn .. fàcilmcnte o diá!nco cm d,scussio, ri,.. "" d_vença: 
cola deoagradabili ... lI ..... com que infd;." ... ,tc .empre Me de~ contar. 
For iuo nos IQutdo. ... O Apóstolo Sfoo Paulo: " ,,10 haja em..., .... di .. is6es~ 
(NQ" n,.1;N ~,.Irinuuo - I Cor 1,10). 

Muito de...jaolOl que o di:ifot:o interior, isto ê, denlro da comunidade 
ItdClihtica, delpene n6.-o mtUliumo, multiplique lI.SSunma e inle.loculOl'CI, 
<k modo que aun,."t.." O vigor. I .. utida<.lt do Corpo Ml.tico, ler,..,no, d. 
e . iolO, M"i IO apr«iamoa e fomentam", l u~O quanto propooga '" ..,.ina_ 
menl"', <k qu., • Icrejl é ~tiri. e dillribuidora, 1i mmc:ion ....... a 
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vida litúrgica e interior, e a pregação. Podemos agora acrescentar: a escola, 
a imprensa, o apostolado social, as missões e o exercício da caridade. Cons-. 
tituem também assunto que nos fará considerar o Concílio. E; desde agora~ 
animamos e abençoamos todos aquêles que, dirigidos pela autoridade com
petente, participam no diálogo vivificador da Igreja: os Sacerdotes de modo 
especial, os Religiosos, os muito estimados Leigos militantes por Cristo 
tanto na Ação Católica como em tantas outras associações e atividades. 

Alegramo-nos e sentimo-nos confortados ao observar que o diálogo 
no interior da Igreja. e com os de fora que lhe estão mais próximos, se 
vai já praticando: a Igreja está hoje mais que nunca viva! Mas, reparando 
bem, parece que tudo está ainda por fazer; o trabalho começa hoje e não 
acaba nunca. É a lei da nOSSa peregrinação na terra e no tempo. É esta, 
Veneráveis Irmãos, o múnus habitual do nosso ministério: tudo o estimula 
hoje a renovar-se, a tornar-se vigilante e operoso. 

Pela nossa parte, enquanto assim vos falamos, apraz-nos confiar na 
vossa colaboração, oferecendo-vos a nossa. Esta comunhão de intenções e 
atividades pedimo-la e damo-la nós; elevado recentemente à cátedra do Após
tolo São Pedro, com o nome e, queira Deus, com alguma coisa do espírito do 
Apóstolo das gentes. Celebrando assim a unidade de Cristo entre nós, en
viamos-vos com esta nossa Carta inicial, em nome do Senhor (in. nomine 
Domi"i), a nossa fraternal e paternal Bênção Apostólica, que de bom grado' 
tornamos extensiva a tôda a Igreja e à humanidade inteira. 

Do Vaticano, aos 6 de agôsto de 1964, na Festa da Transfiguração 
de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

PAULUS PP. VI 

PARA QUALQUER COMUNIDADE RELIGIOSA 

óTIMA CASA 

Num clima magnífico, em CAMPOS DO JORDA.o. Estado de 
São Paulo, vellÇ.e-se uma casa, contendo 9 salas, corredor, 2 lareiras, 
telefone, grande varanda, cozinha, instalações sanitárias, lavanderia, 
depósitos, jardim e quintal. Com boas dependências (~quartos, 1 sala, 
instalações sanitárias, cozinha, lareira). O terreno mede 30 x 100 
metros, com um lago. Excelente e saudável localização à frente da 
matriz. 

Para in formações mais detalhadas, dirigir-se à 

AV()'lIida 1mbiri, 295 

CAMPOS DO fORDÃO - São Paulo 

._------------~----~--------~---------------------~~~-



A Celebração da Palavra 
de Deus 

Do .. T"'ÓTI!Q A>lOI!.O$O ANASTÁCIO, O.S.D. 

, N ESTE estudo, tra,an,,,,",s da Cdebraçlo da P:tI.t. ..... de ~ ellI dois 
"i.ti.: I) li. Litu'1:ia, lnpr I',iviltgt:ldo d. preae1~ do CriJto à .,~, 

Igreja (d. Cuml . .,1, 7) (limitar·nos~>OIll.iturgia da Miua. 'lU<: oi a 
culminlnd. do millmo da Poda"",) ; 2) em OUtras cdtb~ da Pabvra, 
de II(IIIWftC/.atnra flum.me (Hvic\liu", " pri" e "paralillllJias" .. e) que 
cada n~ .... it .., I-« fern dIomar de CNbr~f'" do P~IMlr" d. Dfal (aH
IÚrgka). 

Nota Inb'odutóda IIIbre a estrutura e " senlldo da 
Celeb!'açio oU Pab.vn 

Antu ~ !notar tm ~rdo du (/nu cSl>kicI, lej"-,,,. p,wnitido 
lau, IJillnWl rontid .... o;6Q ~ ... it tm tômo da """éria em ~igt1l ft. 

O Povo de Dcut IloO Antigo Teuanoenco Iprwdtn I ~"'r " Pa-
la ..... t It.l1bnva'K de lua exlraordõnâri.o tficicilo. Foi, com deno. • Pa-
ta .... que ' ... ndon",," a l>Ot'<k anÁrquia. d. desloQ,dot em "m • ...,roa_ 
dei ... nlU;lo • "" Povo de ~II'. O que ... vê "a huM. ;" santa é 'lU<: a 
Pala.ra <;OfIY'OOI " Po.-o para ........ '" " êl<:, enquamo " Povo lhe rnpon<le 
m, forma de Iou_ • Ida bIt diiJoco CIOrn "'" sacri lldo que .iglli fica 
,,"'" Aliança com " S • .,ho. (d. Il:ltOdo, ap. 19). 

Ilste eo<juen .. bem ";mplea, constituído por lei/ar<!, ""Po.</. ~o,,, <n"Io, 
oraf<lo, pusa da .inllgoga ~ ..... n'bl<ia ~rilti como um dado ntrutural 
do ... , .. iço da Palavra. 

a t"ridbtte que • ordftn t.nmiti ... iri. IObftcarrqar-se à medida 'I'" 
• coomnldllde crioU aumentava fm número " c:(l(I'J~e><idade. ll. a uitên<:ia 
.bq11ilo 'I". Don, Nocent d .. n .. d. "l'u~ollll da multldlo", q"e 1.,.. ~ 
introdu<;ko de 110_ el""o"IOI 1>OjlU1a ... 110 culto,. como o Intróito com 
o ..... salmo ~I. o anta cntu .. ihtico do Gl6rio., a ladainha do 
K1~ • • pnxlamaçlo do Credo .•. O inqi.YI't ."riqumlllC1t1o do oóbrio 
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esquema original tem, no entanto, uma contrapartida prejudicial. 1l1e con
tribui para nivelar o conjunto e diminuir a importância culminante daquilo 
que é o motivo central da assembléia: a proclamação da Palavra de Deus 
que a reúne para ser escutada por ela. 

Qual é, em regime cristão, o sentido próprio do serviço da Palavra, 
sobretudo na liturgia? 

Para responder, basta lembrar que na Celebração é Deus mesmo que 
fala pelo Cristo, na pessoa do ministro. O al't. 7 da Constituição condliar 
sôbrc Liturgia afirma essa presença real, atual, pessoal, do Cristo quando 
se proclama na Igreja a Palavra: é :tlle que fala! 

Assim sendo, o ofício de Palavra não pode ser julgado antes de tudo 
como uma catequese. Sem negar o seu alto valor didático, o que êle é, em 
primeiro lugar, é o !_diâlogo de Deus com o seu, Povo pelo Cristo. Trata-se, 
pois, sobretudo de uma verdadeira "iniciação": Deus santifica ensinando 
numa celebração pela qual faz o Povo entrar em contato com a fé e com 
o amor de Deus trino testemunhado no mistério da Salvação em Jesus 
Cristo. Proclamando o mistério da salvação em Jesus Cristo, a Palavra o 
atualiza para a comunidade a que ela se dirige. 

A Celebração da Palavra na Liturgia 

A pastoral da assembléia 'litúrgica, especialmente eucarística, @bjeto 
principal dêste Encontro (1), exige especial solicitude pela celebração li
túrgica da Palavra. 

A proclamação da Palavra é um fato da assembléia em seu toclo. Po
de-se mesmo dizer, sem prejuízo da útil divisão da assembléia em "liturgia 
da Palavra" e "liturgia eücarística", que, na realidade, a celebração inteira 
é- um' mistério da Palavra que a Celebração da Palavra é também tôda eu-' 
carística (2). A liturgia evangélica é também "mistério", isto é, presença 
atuante do Fato da salvação. 

Podemos, com efeito, dizer que o caráter sacramental da Liturgia não 
se limita ao acon-fedmento da Salvação, mas inclui também a sua "reve
lação" pela Palavra. Proclamada e explicada na Igreja, a Palavra de ou
trora é também, como o acontecimento salvador, presente de nôvo em H sa
cramento", e constitui, assim, não só um ensino, uma exortação moral, mas 
uma fôrça de salvação que instaura naqueles que a acolhem o reino de 
Deus que ela anuncia (3). 

Uma análise da missa revela imediatamente dois polos de atração, 
distintos e complementares: 

(1) I Encontro Nacional de Liturgia, realizado na cidade do Rio de Janeiro, de 
18 a 23 de junho de 1964. 

(2) Cf., a respeito da unidade prOfunda das duas panes da missa, o estudo de 
ROGUET, "La messe proclame la Parole de Dieu" em parole de Dieu et 
Liturgie, Lex Ol'andi 25, COm os trabalhos da importante sessão de Estras~ 

burgo, em 1958. 
(3) Cf. C. MATURE - "La Parole de Dieu dans la Liturgie de la Messe" em 

Liturgle et .Vle Chrétienne, nP 35. 
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- \l'" oficio de kitulb mtrccor1"do de canl"', ~ que consi$l~ prin. 
cipalmente no P .oclamaçAo d. Palavr.! de ~, culminando no" 
E.~ho; 

- .. liturria do _ri ficio. 'I"" <'OI1liltc uprusammlc em "I .. er .. 
Euari.I"'''. 

A ~ da Palnra .. dttua. nu".. """,iio COIIvoo:W, not-
malnlClltc, ptIoI .;nOl. Daí a bnporti.nc~ liturria dêsse sinal q .. ___ .... . 
""",tal, que .. I,,,,ja continua a pr ...... c a ~jar (4). 

N. origem, .. funçio (OIrIt(t\'& por uma . 6.pIia. em forma de I..:b. .... 
(KyN.) 'I'" o ".reb"onle filll.li .. va pela ono;to "coleta", ratifiada pe1<> 
_~~ f i ... l da lU"Inb~ •. DnEa 0N.I;1o popular ruta·nOl I> Kyrõe, mal 

... """"""ido do ImrOíto ..... I> leU oalmo de entno:bo ptocusitc .. 1. ~ 
CUIH" O antI> do Glória, .. colet., OIICetdotal wnoenlidl pelo a,,,,,, do J>OV(I. 

DaI'mlOl maio adiam. al(umu condu!i6cs pastorais inspindu IX"" 
CIta ""rt. tio ... màriamtote pe.(ouida. 

Embora soe "",", .. rigor, """""bel" uma cclebraç10 tueJorísl:ica tem a 
proxlama.;lo da Palnra, O normal c I..... .. Eua.risti. em «10>0"10 com 
o~ do Vrrbo. 

au. len'iço. quaisquer que ltnllam .ido no. hilt6ria a. S\lU Viril· 
çllco, t bem simples, _ vimo.: há d ..... Idlt.ros (h v~ maia). tntrt

COIt2du de _elu .d;/<Jliv!u 'Iue do MInO " reaçlo que .. Pala.", .... 
cita na uoembIéil, o CratJWJJ • o Tr...:h<l, otguidos. to,no adunaçlo feita 
pdo Povo ao EWJ<g./Joo, do Alelllla. Ikpoio do E~, lu-... ouvir 
• pal ... ra "i ~. da Icn:j. pd. bõea daqudc quot • ~. a. • """'ilio •• 
que, num USt!fl1;dImIO entuslástioo, O 1-'0,"" ruponde eom o Cr, do. a. aqui 
q"~ • rdo",,", liturgia do Conc:ilio o:oIo<:ou. n ... u leli. ~t.booloc;n_o, • 
" oraç5o ((IfIttIm" 00. Iim, .... fonno litânica, pela0 Mealida<lt& da Ign-j • ... -

O centro dtue nria<ld conjunto ~ .em duvida a p~1o do 
E~lbo, <jlK t o Swbor Jmu Criil<) falando __ f~is. O próprio 
ritnal dai. part~ atma o lupr eminenle do Evangelho, qu< torna ~_ 

sente ~ dica, o n,;SjerOo histórioo que teve. lua COIllurnaçlo na peuo;o 
de Jesus. NIo ... lrata de ....... TaIIin~ pura t oimpla do p ......... 
mu o q\Ifc t prodan,-do .", Irrej. lO! torm atualidade para os met11bros 
da • .se",bltla. 

A E~oJo (em geral dai Ul'ta$ de Slo Paulo) CONi4te via de recn 
numa cl«ltt3Çlo • aco/l'tn O falO da Salvaçl0 00 nu" ....... .d.lçJ.o do $tu 

tentido. Ela t orientada piA O Swhor 'I'" fala "" E'I2n~lho. 
Falei <If. "ora.çóq n..ditalmo'", o GradlOal, o Trxlus, o Aleluia. Sio, 

COR! deito. ",,.,os d. _di/OfID, respoNl do honw:m tfI\ pala.ra. de Deus, 
;mroduzindn o di:ilogo, ~ r~I.~1o intorpnsoal cem 0."', ~Io que "'0 urna 
~o 11m. «n<Io. de fenw «IIIlempbli ..... Só ditt'T isto bula para .usi. 
nalar • &ui. importância pastoral. 

t~ lDoIn>çI.o 4& " .C.R .. oS< ~ "" _ ..... do: UM. " ..... 1'1, t i ... 



A CELEBRAÇÃO DA PALAVRA DE DEUS 659 

A homilia, palavra da Igreja em que a Escritura toma vida, é uma 
parte intrínseca da celebração, proclamando que é agora que a salvação 
anunciada se realiza. Vêm, Cm seguida, as Horações comuns", de que já 
falamos. . 

As outras Celebrações da Palavra (alitúrgicas) 

1. Ra.zão de ser e na.tureza destas celebrações 

Não é só na liturgia que o Povo cristão entra em diálogo com a Pa
lavra de Deus numa celebração. Nenhuma ação, é claro, tem a excelência 
e a eficácia da liturgia, mas esta não esgota para os fiéis a possibiliuade 
de encontro comunitário com a Palavra, no clima de oração próprio às 
celebrações. É por isso que estas, com o nome, agora canonizado pelo Con
cílio, de "Celebração da Palavra de Deu&" (cf. art. 35, § 4), difundem-se 
amplamente, sobretudo em meio e em li situação" missionária, onde se faz 
sentir a necessidade de formas de culto com e sem padre, tanto bupletivas 
de uma Eucaristia impossível, como destinadas à iniciação bíblica e litúr
gica do povo e à sua educação de Fé, num clima de oração comunitária. 

A Constituição conciliar sôbre Liturgia não as esquece, portanto. Já 
eram antes reconhecidas como "pia exercitia" pela Instrução de 3-09-58, 
mas agora a Constituição as canoniza definitivamente como aç5es sagra. .. 
das que, embora não constituam propriamente uma adio litúrgica, repre
sentam, porém, um grande recurso catequético e pastoral. É a elas que se 
referem os arts. 13 e 35, § 4, de que devemos desde já anotar os traços 
importantes: 

- devem elas, para ser recomendáveis, conformar-se às leis e normas 
da Igreja; 
onde já existem como tradição particular de uma diocese, gozam 
de dignidade especial quando celebradas por ordem do bispo e 
segundo os livros aprovados; 
devem ser reguladas segundo as exigências do tempo litúrgico e 
de modo tal que se harmonizem à liturgia e, de certo modo, de
rivem dela, servindo para introduzir nela o povo; 
devem ser estimuladas nas vigílias das festas mais solenes, em 
algumas férias do Advento e da Quaresma, e nos domingos e dias 
de festa, sobretudo nos lugares privados de sacerdote, onde 
um diácono ou alguém delegado pelo bispo dirigirá a celebração 
(Const., arts. 13 e 35, § 4) . 

:ttstes dados são da maior importância para a elaboração correta dos 
textos destinados a tais celebrações, para- que não entrem em competição 
com a ação litúrgica, mas, antes, preparem os fiéis para ela. 

Já São Francisco Xavier, missionário no século XVI, utilizara na 
india as reuniões dominicais sem sacerdote para a oração e a instrução 
catequética em terras de missão. 
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o pooblcma hoje .. ITIIÚ' move.. A Igrej.a toma pIma conseib>ci& de. 
ler II1I\I "dii.spon." nn tOda • porle, lnclus;ve tIlcre n6t. Um dai .,... 
melhorei '"""'''- pon. pn>pOI' • Pala ...... da Fé, e ""';m ,..,.i!al;:r;ar a po-i
tia. ucrlOmental, é pn)."o~,. edeb~ da P:alavra, ... ja como '"r.trumen
to de inicia~lo "'" geral, __ ia como Ioerviojo cuhunl de domi"i0' na au"'''_ 
<:ia de pldre e re.,,,ilio "ClpoI:r1i". de oraçlo. &ttn1Ol ~no convencidos 
de que Je lrata &. 11m ffi;Urs<) m;",,,,,ári .. p<rmMentc, que .cr' o;ada vu 
.... 1;. txigido pelos 1""1JlO$< . 

O ,",,,dI: missionário e missiólOfO. que é Hofi~r, S.J. , ' ''''''13'' 
duplo valor drssa$ re","i6ts: OIlequéti«J "pastonl . .! um (nIino, mUI. II\U 

inserido no ctJmport:untnto rdi&iolo de li'" ato de culto; é uni utrcicio 
de oraçlo aprmdido no di~kço ctJm Deus segundo u <linltrlSlles da ..... 
Palavra na Bíblia c, portanto, marcado peb j ... rquia da adQraçio, do Jou.
vo." da ~ de graça .. .õb« .. petiçlo, " .. oe.si";" Inll dúvida, "lU ao"_ 
çando, !lO e><Cfcicio da onotlo privada. ao;ambal"('l.' todo .. Q.mpo:> da pre
~ (5). 

Nos lugares .. m p.d~. IObrttudo, esta cc!tbra.;!o 5enl. .. Intlhor sU· 
pletiyo da m;~. orientando p.~ .... a Eu<:aristia, aO ""no. .m d_in, .. co
raçllo <lot {itôl. 

Aqui importa sublinhar I tmportincia do prnblena C(Ntituido peb. 
elabo:n<;50 de lex~ e esq"em .. en, qu.e .,. pa&Sa Ic-tt.r I co",unida~, num 
d i", .. de oração e de caIlIOI, I um conl>ecimcnto ApÕencial do. Biblia .. In
vá de Irtd>os bem ttCOIbKlOl, rqoanidos com <ritmo pelo ..... inu:iro, de 
kilUl"ll Iacilit.a<b por titub e bmoíui ..... ex~ que indôaoriam .. 
~i .. princi~l do. ""I,.,.. do di.:a. 

CrI, lituação "mi$tioui"'''' oo.no .. .." que $1,,-> oi perf<iwnrnlÀ).. 
=«,10 di..,.. 'I'" a P.h .. ,. de fé «Institu i, l'astom.!mente ftlar.do, .. pari< 
principal. O l'a~1 !l",dl"",nl .. l na vida eristã. pai. ~ d. l'ropoai~lo da Fé 
'I'" li oferenda do sacrifício c O bauquete "",s>:;>I pnb~", plt"o '''\\Iido. 
T,ur.:, ;'10 '* OI probt.nl:ll de trad...:;15eo e ,lt l<itun, de q\le ji falamo. 
"" primei,a 1""<: dCste alUdo. Nlo """eri lugo' pan pensar"" institui
~10 do:: um .,.,.dadci.., Ln/PrD/D. corno etapa. pano • il1SIituio;10 do Diacono.
lo per"""";'" com podtres ...;brc .. Palavn e .. EUCI,isti:a~ 

2 . F"'~"OI ~gtn'a d~ ul",h'N tl~JIIlS ulrlwtJrlkJ 

J A dtaJ'lO$ 1$ dirdn<CI conçiliarea que e"igem um eslÜtW t:*tiente 
"",n harmonid-I .. ro.n I fi,urgil, \Anta no ...... ..".....,.10. oo.no "" S\~, 
própria «>''''''IX;lo .strut",al. 0... befll ,"benlO$ 'lU. O tslju(,,,,, W;.ko <1., 
li tuTgia da Pala v.a i: a l,ilOfl;' • que "'" relerimo. no inicio: l~óJ"ya -.tl""'" .m !onna d, ,o,/IItI" COIII C/I./a - "",,010. G ........... d:a esta lei ..... 
Irutunl! do. Otkbr.l~ão. é indiapw.tvel LU'" por!';I. adap'açlo ao I",,~ 
rlmenlO do povo. Pan que cumpn", total at;yHbdes um po.pcl catcqltêti.co 

li) CI'. HOPIHOJ:R _ ~ ,,""'" . X, IN. 
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e pastoral, é indispensável que sejam particularmente populares. Por ISSO 

uma grande margem de adaptação é necessário guardar . 
. Num artigo sôbre as Leis e a Organização de ""ta Celebração da Pa

lavra (Paraisse et Liturgie 1, 1955), Dom Thierry Maertens justifica o 
emprêgo ela Escritura na celebração litúrgica e define o esquema ideal de 
uma celebração da Palavra. O ofício alitúrgico tem aí' um bom espêlho, 
pois, como vimos, êle se inspira na liturgia e é a ela ordenado. 

A Escritura não entra por acidente na liturgia. A função da Palvra 
é de ~'significar" a Redenção em ato. A do rito é de Hrealizar" a Palavra. 

Assim, pois, a celebração não é uma simples reminiscência elo passado, 
mas a sua atualização peja Palavra. 

No esfôrço para esquematizar um tipo ideal, que, repetimos, não se 
quer impor rigidamente. Dom Thierry leva em conta os seguintes princí
pios da celebração; 

- a leitura da Escritura é comunitária, Hem igreja"; 
- a celebração da Palavra deve terminar por um rito que atualiza, 

de certo modo, a Hmaravilha" divina proclamada; 
a proclamação da Pa1avra deveria, a rigor, fazer-se em quatro 
planos que correspondem à própria evolução dos temas bíblicos, 
em sua realização na história: no fato histórico, na profecia, na 
plenitude em Cristo, na vida cristã e escatológica. 
Assim sendo, teríamos: 

primeiro plano: os Livros da Lei e os Livros históricos, onde pri
meiro desabrocham os temas bíblicos; 

segundo plano: os Profetas, cuja função foi ver os fatos passa
dos em sua projeção a um futuro; isto é, trans
formar o passado enl elemento de esperança e em 
tema escatológico; 

terceiro plano : o Evangel~lo, que proclama a realização plena 
desta. esperança em Jesus Cristo; 

quarto plano enfim, as Epístolas, sobretudo de São Paulo, o 
Apocalipse, que exortam à atitude moral e dão a 
dimensão escatológica da vida cristã: se tal é: o 
plano ele Deus realizado no Cristo, vivei de tal 
maneira, e já hoje tereis o passado e o futuro. 

Como a proclamação da Palavra observa o esquema básico de tôda ce
lebração (leitura, resposta lírica, oração) J teríamos o seguinte quadro ideal: 

- Canto de entrada, para criar o clima e pôr o fiel nas disposições 
desejadas (salmos, cânticos que introduzem o tema do dia). 

Em seguida, desenrolam-se os conjuntos leitura-resposta-oração, repe
tidos segundo os quatro planos acima referidos. É claro que de cada vez 
será necessário adaptar'as linhas dêste esquema rígido às circunstâncias pre
sentes. Cada conjuuto seria pois o seguinte: 
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- úil"", tIQ F-lCrUw,,,, 
- Ho,lfiIitI, '1"e pl"OoIlO" a alualiuo;lo dI> que foi lido ; 
- R"'tUllJ li" f'ow, IoUVlndo a 0..... o»on c:anto (o:><cmpIo clliosico, 

o GnduaJ da Missa. a>m " Akluia "" ... " E"'OV1bo): 
- 0 .... '010 0$0 PtnIQ, Ou siltnciooa, 0\1 ~, e lIC$Ie ea.o. de pnle

.ma. .... fOl'mll de ladainha de inleno;6e&. onde " _ do di>. 
~e~" ~Ie. 

- O,'~"" rio meerdolr, a coleta que ltil1me e que levar' tambtm "'li conta" l<tlla. (lt e"idem. que no .erviÇo sem padre nIo pre
ciSlO de lubstitutivo). Pode 5e<, depois da ultima. l~tu ... lubslnuida 
por IIn .. <\e$sa3 fórmulao de ln ... dU:~ que se mçOnt~ nas 
CP;SloIu. 

- Rito fi""l, que _ oo ... u ...... a PalovB, tKOIbido _ 11111<;10 do 
te",", Ido cuno uma ilullraç1o, ""'" <:<>mO uni ekmento de aI!!o, 
um. Ilu.l;.--;lo .utônlica do des,gnio de De". no ttio daquda 
COIllU"icWk. 

o Iançon_to de ~ dêMe tipo, ... , p .. 6quia$ e coaq;... tkve 
ser ~ con.~ •• " ac:eiear a UIIIt;~ da s:n.o:Iaçlo. O 
melhor. no conoOço. ~ ulilizar "que jâ existe ( terço, Bênç10 <\o Santissimo. 
ViI.Sao:n) " .1 i"5IlflaT o ..spro blblic:o de leituras osmlbidu. 

3. C,lcbj'Qr1o dQ Cullo Do",,,,;": "m M1Cudole 

n !IC:ISU circurutãndu que as cdebno;6u da l'ala.YTI de Deus são 
n.ais indicadu t importantts. O cristâo, impedido dt I'" ""- por ~ 
doe padra, o:sti diopen.. ... do de"', mu não da oraçio e d. untifica.çlo do 
Di. do Senhor, O OOI1leúdo dmal celebrao;&t deve t", uma not.a ."carú· 
tiro muilo 1'''''''''lCiada, e.". n:aliuç1o <leve Itr marcada por um" fuli
,Odad. i"comum e Pf'Ia ""ri~ "ral61iQ," da o»ioténcia : ~ O Di. do 
Senb".. para tOda a comunidade: Ioeal. Corovm que. Epí<tob t o Evang<!1bo 
(ponlO rulm;nante das leiwras) .. jam da missI. do dia, po~ maour a 
"" ilo da _n~ lo<:al (OQI • l,n:j. ""in .... !. 

Os bilpos podet1o fartr orpfli .... um tivro de leilura "~a!cquéti"a" 
que ocr! feita e explicada pelo dirigulIt da Ctlebr&<;i<>, que poder.\. iCr 
:>té um diicqolO (011 u_ reli,iosa), o que v.i tornar posslvd • COI11U,,h.100 
oacraruellllol como rito final (6). 

AI~ ..... eondllSÕe$ putorals 

I. O lugar material da Ct"'br&<;ão nlio ~ indi ferente. l)ey., sefYir às 
exig,;Ild .. da f>rocl~",ação e da I.,,~~ão da p"lavra, o que p6e prob"'nas 
de al"{juitet ut":l, de ]" .. e, upecio)n,,"t~ de I0Il1. 

,. 
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2. Em vez de insistirmos no diálogo de orações ao pé- do altar, ê 
melhor' revalorizar o salmo do Intróito. 

Quanto ao Glória, embora sua presença mais abundante venha romper 
a pureza da linha primitiva do rito de entrada, deve ser tratado pastoral
mente como H o canto de alegria e de ação de graças da assembléia cristã" 
(J ounel). .-

Deve-se, enfim, sublinhar a importância da coleta, pela qual o cele
brante reúne as orações de todos para apresentá-las a Deus pelo Cristo. 
Ninguém deve, então, cobrir a sua voz (7). Será de alto valor iniciatório 
que o monitor, depois do HOremus", ajude o Povo a entrar no sentido 
desta oração. Feita aqui a sua curta intervenção, haja um intervalo de 
silêncio antes que o sacerdote proclame a oração, que o Povo ratifica com 
um vigoroso a,11len. 

3. Sendo a Palavra de Deus, sua leitura deve ser li fiel, bela, solene, 
inteligível n

. Aqui não é necessário insistir. na necessidade do uso do ver
náculo. 

Os padres tenham e eduquem nos fiéis o senso comunitário. Lem
brem-se de que celebram com (e para) a assembléia, e não para si, ou 
mesmo para Deus só. 

Também os fiéis sejam ensinados que constituem uma assembléia ('111 

ação C01ltUm~ e não indivíduos justapostos. Daí, comunidade cle atitudes, 
de aclamações, de canto. 

A Palavra dirigida aos fiéis tende a formar dêles uma comunidade 
de caridade, de devotamento e de evangelização recíprocas. Devem também 
saber-se responsáveis pela impregnação evangélica do mundo a que voltam 
depois da assembléia. 

Além do senso comunitário, a pastoral é solícita do senso do sagrado 
(8). Isto se exprime no modo de tratar o livro da Palavra e de a<.Olher a 
sua proclamação. Ela não deve merecer um respeito menor do que ° 
que damos ao Pão consagrado. 1hte respeito se manifestará também pel~ 
cuidado com a autenticidade dos textos, pela discreção e dignidade dos 
lIcomentários", pelo caráter religioso, contemplativo, apostólico, da Pre
gação. 

4. Apesar dos benefícios do uso do :Missal, é sobretudo com os ou
vidos que os fiéis devem acolher a Palavra de Deus. Daí a necessidade de 
formação de leitores e da preparação das leituras. Que. esperem que a co
'munidade se assente (ou. se levante, no caso cIo Evangelho), antes ,de co,,:, 
meçar a leitura. Pausas bem feitas, leitura lenta, voz suficien'te para ser 
escutada por todos os presentes. Fazer sentir ao ouvinte o re1êvo das vá
rias partes do texto, cIo diálogo. 

(7) Instrução da S.O.R., já citada, n.O 96. 
(8) ROGUET - Ioe.cit., Parole de Dieu et Liturgie. 
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5. Nec:cuida<k de: traduções \)(on feitas, fitil. eln .... linguagem, 
simpl« e tomprcmslvet. Nlo modi ficar" teor pant fiear mais inte!iglvel. 
Em tOmptnaçlo, ~r' ~til dar, Inte. da leitura, numa int"""II(jIG do 
co.ncntador, utna CIlrta "xplioçio f'l'* roumir " ponto ;onporU.ntt c pre
venir ale"""' dificuldade: do !tIlo. 

6 , S<:rli necessário encarecer I n.":.e,,idadc da lonnao;lo blblica? 

7 . A obra da P alavra de Deus, como iá vim"s, lI!<> '" lin,;11 à «
leln:açio. JI, ja <"la que oonO'OCa " 1Ion_ para I usembléiL Ela deve ~ 
illlcriorizadl, terminar, inlrodu';, " f~ na "u.bedoria doa filhos do. 
Deus~, pa ... assim, conaurnar_ "'" onçlo, .." ~ de Craçu. ... , ca
ridade • ..., apostolado. O .... fim ~ 'rI .. don"., " mundo. 

8. NtttUidadc de dcsfue " nivel:t""'nto tin •• uIO das vlri .. f lm_ 
~&:s. Cada. alot" (ceIebrantt, minull'OI, povo) <leve I .... tudo que lhe ê 
prôprio, t IÓ i.sto. 

9 . O problema do canto, de ;'roeRa importinci& putor,tl, -' ,,.,.. 
lado especialmente 0<\1 "",ro dia. A culmra do cautO popular' " rodo 
",ais rápido para obter. particil'açlo .ciVI • inteliGente do povo. O canto 
romunitário I .. do culto "",.. oraç1o 1OIe"" c unllo coo fisslo dt fé, pkna 
de: alqrio.. 

10. Nio indulmoa " $,1<10 da Pat.vn. na a:lcbr3çio dos oacnmmlos 
t ~lai" onde " leU cm~ i redu.r.ido no rito btino (9) , 

Nio bla",os de tudo que queriAmoa e que _i. n~rio eltudar, 
A que,tlo da ç.,l~b .... io da Palavra i mu;to c:oont>kx., mu;to ionporll.nte 
pan. ql>e • pu~ escolar, Mu .o menos .,.o.i liora unI vriDC1pio <k 
do:bate quc podtt:i rlU •• vanç .... o _nlo. 

(I) Cf" pooftn, o _ do 00ndlI0, no OJ\, H, I I. 

o R~_ Proyincial dos Innlos Marista.. da Proyóncia do Rio 
de Jal"óro, pcd~ insta"t~me"te ÇAPEUO ~n. a a... de NO\'iciado 
e Juvenato em MENDES, Estado do Rio. Pode lO. IHU'"" "'" 50-
O"rdote de idade, 

Qualquer in/onnao;lo, pcde-oc • caridade de. 3 dirigir ao 
S .. ~ .ttu I"",tu M..n.la$ 
NlNi<itJJo 
MENDES - Ellado do Rio 



F érias Para Padres e Religiosos 

Falta .de férias faz padre de 45 alias parecer ter 
70. - Nervosismo que provocou, 1ini.1nizade. - Frei
ras c padres em 1.0 lugar no número de pessoas 
nervosas. - Religioso cansado perde tempo. - _No 
alio 2 000 faltarão duas vêzes mais padres que ago
ra. - É preâso COl1servar melhor os patIres e 1'C
lígiosos at'lla-is. 

FREI PAULO AVElLINO, O.F.M. 

t( .A1inlza n-ossa,! - Que padre bruto!JJ - Assim exclamara 11111 senhor, 
ao sair da sala de expediente paroqnial. _ 

Pouco depois me encontrei com o vigário. Era a primeira vez que o 
visitava. Após alguns colóquios, percebi que não estava diante de um 
"padre bruto", como aquêle senhor escandalizado expressara, mas diante 
de um padre bom, nobre, idealista. Via-se que era um homem cansado, 
esgotado. uma pilha de nervos. Seu nervosismo que afastara aquêle senhor 
bem tediado não era produto de lnau costume, de educação deficiente oU de 
brutalidade congênita, antes fruto precipitado de um trabalho incessante, 
sem trégua, desafôgo e pausa equilibradora. Faltaram-lhe férias, as fétias 
anuais, revigorantes, sistemáticas. Por causa desta falha, agora aos 45 anos 
ele idade) o padre enervado parecia um sacerdote de 70 anos, estafado, irri
tadiço, impaciente, precipitado) sem iniciativas, sem coragem, sem sorriso 
triunfante de um homem realizado. 

"10 milhões de vêzes" 

o velho sacristão entrou na sala. Assim que o vIgano o viu, repreen
deu-o severametite por ter acendido quatro velas na missa daquele dia em 
vez ele só duas, e vociferou com estrondo: 

- Eu já não disse a você 10 milhões de vêzes que você é um exa
gerado? ! 
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o velho. ca\1no. que parecia ~ <:Om crituil. (\c, ...... M • noitc. 
u'soo, 'I"" hav" u'" "",,!>ar que q ... ria C011feuar-tt. O vigário loi • ifteja. 

Seminarista esportista rompe com o passado 

Enquanto isto, CUutCÔ a 1011 .... u,," btIo 'lbum que .. cncoat,.,."" 
iÕb", a mesa do 'Iigirio. .-.cordaçio de ocus ItDlpoo (\c, oaninhio. Cmu 
tI",,";vu. CfI' 'iue élc apveci:l como !idimo ~iHa .. ", """illqu'" lern
!XlI da jU~1!lIde. era", as mai s f~',e"ICI. Fiquei im .. gioando como lo q"" 
''''\ esporlista dêstes, uma w~ ordenado IIICHdotc rompcn. COII"\ todo O 
passado de ~c. CU\1 lodoII OI princlpi<» ",lalivos a reorcio e t51*ireci
rnento. c 0C0fI ji ""'" ma;' pensa .... "'" f&iu para "'" rco:upcr&(áo espi
rimal. intelcaual c fio:ica.. ~ que <'Ic 0C0fI pmtnd" negar O que apren
dera d", mestrct c ",itorcIl Nlo .fi"""varo élct IlInta5 vi..,. que as lma. 
cerlas no 1':1\11'0 emo é 110 «rto que o om<inarista q"" 1>10 as lira não é 
Um semina""a tXrto? Encabeçando li. <q:I(Iltagtm I"'ogri/i.,. <.li. vida eo
porti .... do paUado. êlc ClCICVC". o velho principio remano: MENS SANA 
IN CORPORE SANOI 

Queria brlpr por telefone wm O vlprlo 

Nisto lilintou .. eampoo;n~ do teldone. Por h1ta dc outra". resolvi 
"(,,,,der, ,nilionl. f';"" ell _PC"U um visitante. Era un. Am.igo daquele se
nhor, que .1". dali illdi~ I •• ;,. meia 00"., quem alava .., !,\done. 
Aos protostOll Yftn1mtQ a:<I\l". o vigário. '1UCÔ1 'I .... C"II o cho_ para 
l_r salidaç6es D)OJ ,;!t. Oi.rõa. furioso, eu ~ia ao mau Inlo <1;'" 
pendido ao """go c parenle, que lIcm êk, ...... O ..... igo> c nem .. I .... ília de 
.m",," irial" .... is .i. igreja. Defendi o viprio c Itnlri aeolmar O inlmo. 
C"IOt, mas cle preferiu maio umu / ... "'" ungadas e desligo" brul",unente 
o leI.fonc. 

P_ n,i""IOII de""". Yâo O Vichio. Nada Ih. blei do _Ittido. 
Entrou atrYO!O, porq ... , saindo do a:<I\fcsúonirio. encontrou« 0Dnl uma 
..,uhora a quern rapoll<lcn. I'k:am."I( I UIUI. ptf"Iuntll, ao que da ntorquiu - ....,.,.. 
A ncuruttnJa destro! deprcSllll O que IM COnlltl"ii! devagar 

Amarrotando lI<!~e u'" pedaço de popc!, O .. pio ";u de 
I16vo. dizendo que ia buscar I cu;a (\c, chi .... "'SO na .Ia contl ...... 

Em ci .... da ""'"' vi um livro aberto, e o titulo me pro_ • curio
aidade: Como Jomi~," Q .<islmll> ........... .,.,1 

Pen:,bi IUl'O .. ma vez '1"'''10 aq"êl • ..,.,.tdole s. ~5Íoryava por r.-pri_ 
",ir seus repcntca , .. rvOl105. Era • vinude consti.:,,~ = lUla CQ!lIr;a uma 
naJ~tuI . '-lada. Nu"" dai pl.ginas iIt: s .. t.!inhu .. .. cnntllto esta I ....... 
'1,lt «:rtaIlltOlte o imprasiona".: - .4 ne ........ luio. i ... p<~I. duuói 
lI#tresSd ~ "" li_n/e _s e .... J«riflâDS U e ... .,,";-. df1llJf1lW1 
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Bem mais adiante, o livro falava da necessidade de férias anuais para 
o equilíbrio do sistema nervoso e recuperação das energias desgastadas. 
Mas as fôlhas ainda não estavam cortadas e abertas. 

Férias não são sinônimo de preguiça e boa-vida 

o vigário entra com a cuia de chimarrão e, me surpreendendo a fo
lhear aquêle livro, princiou a comentá-lo. Aproveitei a oportunidade para 
perguntar-lhe o que achava das férias anuais para sacerdotes e religiosas. 
:Manifestou-se contra. Habituado a prosseguir em ritmo ininterrupto seu 
trabalho, julga êsse seu sistema o único certo. Reputa ó trabalho continuado 
uma necessidade imperiosa e qualifica as férias como preguiça e boa-vida. 

Enquanto ia êle tecendo outras considerações, dizendo que nunca tivera 
oportunidade de férias porque não lha deram, fui abrindo com canivete 
as restantes fôlhas do livro. Já ia quase alcançando o capítulo de A neces
sidade das férias anltatS para o equilíbrio e recuperação, quando me ofere
ceu com surpreendente cortesia um doce de leite e em seguida me convidou 
risonho a ver o belo altar-mor que êle mandara construir. Admirando o 
altar c outras notáveis realizações em favor da religião e do povo, tive ten
tação de lhe dizer: 

- Sr. Padre, o sr. deve tirar férias, não porque necessita, mas porque 
merece. As férias jnão são apenas remédio. São tambét1'L prêmio! 

Leis trabalhistas prescrevem férias anuais aos trabalhadores 

o repouso semanal, imperado pela lei natural, divina e eclesiástica, ne
cessário para o desafôgo psicológico e enervante das lides de seis dias, é 
insuficiente para uma recuperação total das energias despendidas um ano 
inteiro em continuados labôres. Faz-se mister um descanso maior, de lllUi
tos dias. São necessárias umas férias prolongadas. 

As leis trabalhistas; que asseguram a todo empregado um descanso 
semanal de 24 horas consecutivas, prescrevem também férias anuais aos 
mesmos operários. Todo e'mpregado terá, anualmente, direito ao gôzo de 
um período de férias (Arts. 129 e 67). 

É que os governos civis, desejosos do progresso de seus países, sabem 
serem as férias não apenas uma necessidade física e psíquica para Os operá
rios, como também uma grande vantagem para a nação. O operariado, de 
retôrno de suas férias, descansado e espairecido, redobrará o rendimento 
de seu trabalho, por novos estímulos, iniciativas e entusiasmo contagiante. 

Direito Canônico prevê dois meses de férias para vigários 

Não só os governos das nações, mas também a Igreja viu a necessidade 
e vantagem das férias anuais. Tanto assim que o Direito Canônico, cânon 
465, §§ 2 e 3, prevê dois meses de férias cada ano para os párocos, não 
computando nestas férias, como se expressa o mesmo cânon, os dias de 
retiro espiritual. 
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O. professOres de C<)!égio. e ...,ma. (também sacerdote., ,..,Iigioso" e 
rrligi<>su) go .. m Inai. de tr« In~ de féria. por ano: dezembro, janeiro, 
fueroiro " julho. É. que a p.irolo!:ia. e a pedagogia udarnam e$4lS I'rol<",
gado. féria. ""rn a recuperação total n.ica, poíquica e intelectual. 

Orn, _ assiDl argumentam !ia<erdotes e r<:!igi()!a, _ se 05 <>p<:rári.,., 
os ~ig;irioo. OS prof"ssôres, os alunos ti:m suas rérias anllai •• aliá. ju!iU •. 
lIecet.sáriu e ",ero:ci~ao. por 'lU. MO ~s teriam"" OIItroS """erdot .. , .... U· 
giosoo e religio .... 1 

F..statistlca médica aponta padres c freiras em 1.° lugar no 
níunero de pessoas nen1t$llS 

Uma utatistica mt!dica a rC$peito de pesroas nervosa •• elaborada 11<>1' 
neurologislaa e ps;q"iat~ e I'"bli""da em 19(iO pela impullsa em Sio 
Paulo. lCI, ... ~a que o maior niim .. o de pessoa • ..,fr<:<loras do siSlema "er_ 
""'" euronl""'" na dass. intelechtal . E na da5$/'< intelectual ligurava OI" 
primeiro lugar, .." m:tior niin .. ro. religi<>Sa$ e ""dr ... 

Explicam OS psicólogo. qne o lato de ". «Iigiosas e os sacerdote. 
"""parem o 1.0 lugar no numero de ~. nervosa. de,..,..se mui!aa "be, 
ao ambi.",,, feclwlo, , respon ... bilidade continua, , ''''ied:tdt, à e"""en
tração etc., sem um necessário desaf,;go ""riódico. sem um habilual re
laxam. nto da w .. lo psiqui<~. sem um ~escalTegamento .i.le..,álico d~ 
"""",60s ..,.1 lragadas e acu1lI11bd .. no .ubcotucimte. Faltara", ~ faliam' 
_Ih ... s léri"" an .... i. de '1'" gmam as demais da...,. soeiais. quer por 
coslume inalte",,~I, quer por direito prantido por lei governamental, 

QuantO n",ior a r .. porl .. bilidade. maior O di.pendio de e""rgi. psi_ 
'lu",", e .moti ..... oo~ü.n!ffi>ent. maior a nw:ssidade de ""salôgo pro
longado da tmsão ""piritua!. 

A eso::asscz de padns: argumento 1\ fD.VOT du fêrlu 

Justament. pelo fato de têrmos no Brasil grnnde falia d. sacerdOIe. e 
de religio .... s é que . e deve pensar em lhes dar fériu anualmente, para am
.servi-1ot sadios. dispostos, animados por muito mai. tempo do ql1e comu_ 
men!e. 

Quem tem um taminhão e não leIu possibilidade de adquirir oulrt>, "" 
não tem o ~icio do ""banjamenlO Ou usa o veículo com ,nodera~ao e senSoala. 
'Não fo~a o carro em marchas de primeira ou 5q'\lnda <:011\inuadanltl\te. 
porque sabe 'lU ... sim O vekulo iria ""do ao lerro velho 011 li olirina pa'" 
uma parada forçada de nmilo tempo. 

Quem ,,<:Imssc que se deve osperar ""lo aulTltlllo .uliciente de dero 
""Ta lhe coru:eder anl.alntente U léria. merecida.s e ~$S:i.ria •••• pere éle 
IUtsmo no out ro mundo. "ão neste, porq'" êle iro i sepultura esc". 'uc .... 
$Or.' todos também, • ainda e"tio do terem", dero ,ulici. me no a .... il. 
P.1o contrário, tada ano faltam ma;" Aterdotes e relig;osos, devido ao 
crescimento pop"laeional. 
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Faltam quase 70 000 padres no Brasil 

Em 1940 faltavam 35200 padres para 41236000 habitantes 
Em 1964 faltam 69000 padres para 80 020 000 habitantes 
Em 2000 faltarão 140 000 padres para 170000 000 habitantes 

669 

(Dados estatístieos do Secretariado Nacional das 
vocações e do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística) 

Em 24 anos de atividades (de 1940 a 1964) em prol· das vocações, 
duplica-se a falta cle sacerdotes no Brasil. Nos próximos 36 anos, segundo 
a progressão populacionãl, duplicar-se-á mais uma vez esta falta de sacer
dotes. Ora, diante da pràticamente impossibilidade de acompanharmos com 
() escasso nÍlmero de ordenações sacerdotais o avanço populacional brasi
leiro (formam-se cada ano 350 novos sacerdotes e morrem 90 no Brasil, 
segundo estatísticas do Secretariado N aci'onal da Obra das Vocações Sa
cerdotais e do Centro de Estatística Religiosa e de Investigações Sociais) 
importa conservarmos o atual contingente sacerdotal e religioso em máximo 
de duração e o usarmos de um modo sensato, inteligente e calcúlado para 
um rendimento o mais eficiente e mais duraàoufo possível. 

Fortaleeido das férias, o padre se dooica mais ao povo 

o Bispo da diocese de Hildesheim oljriga todos os anos os seus sa
cerdotes a tomarem férias. Na carta circular aos fiéis explica êle: Ninguém 
se ad1uú'e de que o saceJf:1ote tire suas férias, coisa aliás normal entre tôdas 
a,s .classes sociais. Além. do mais, o sacerdote, ao se ordenar, não abdicou, 
de sua natureza que periodicamente e.'l:'Ígc repouso 1'Il-erecido. Nem se de .. 
~'em queixar que . lhes falte o sacerdote naquele mês, porque depois que 
~Ioltar o padre, f01"talecido das férias, sentir-se-á tanto mais disposto a 
dedicar-se e consagnlr-se ao p0v.o, o' que será em bC')lCfício do próprio povo. 

Padre cansado perde mais tempo do que se tomasse férias 

Um padre ou religioso cansac10 das lides' contínuas, que não toma sUas 
férias quando deve, êle, sem querer nem mesmo perceber, desconta-as du
rante o ano. Perde mais tempo trabalhando assim cansado do que se tirasse 
um mês de férias. Seu trabalho se torna menos produtivo, mais vagaroso, 
menos inspirado. Sem notar que está com menos energias, de mente um 
tanto obnubilada, sua natureza vai-se desforrando, fazendo-o agir mais pau
sadamente, menos dinâmico, deixando-o a perder tempo em conversas pro
longadas, passatempos e outras distrações roubadoras de horas e dias de 
trabalho. 

Dois vigários foram visitar capelas do interior, montados em seus bur
rinhos. Depois de um certo tempo, um vigário resolveu parar a fim de des
cansar seu animal. O outro prosseguiu. :nstc perdeu a aposta, porque o 
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l~ro animal, '<X\OJlI:ndo da fadiga. f"!ICUIXfOll • <Jisti.llN e ullrapuoou 
" burro <'alIsado qll' Cllninh:lva ICInp"', "1:11 b(,n mai o <kY.g~r qu" o pri
"",i,o. 

Quando o pIIdre adMtt ou mOrn!, el1C(In tra-!j(! substi tuto 

Contra a lomadI. <k f&iu obj~-K gn:al"",,"e a falia de suboIihllo. 
Nio ~ 1ft" gnv~ assim. Com a ofici.lotimo;io de ICria. auu.is. OI ''''d .... ~ 
religios<M ulre ri n~ ohqario a um ac<>rdo de .ubotitui<;~ muI ... . 
Há 1\0 pUfor'tÕO das aln>q aIguna: maa de pouco ou nenhum ~o 
q .... propiciam • tomada de lériaI tem ' .... mtÕn>O 'lO andamento nonua! 
do npolto4tdo. Ademaia, em alguns lugare!l, devNo i itnp()&S.ibili<.\;IM de 
.. ~ tomImn ."ias de WII mil de ...... 06 vrs, di'fidcm·llo.s _ duu 
pan:du, " que facilita rnuitla.imo. Por (tIllm lado, • st,!)otiluiç'9 nio ~ 
problema 130 inoolúv<=l, quando ~ IIU a",maidadeo rtligio5u, cuno é de 
esperar, e nu pa<Óquiu 'fi.inha$. um ftrdadeirn ~r"'o de comp«mslo 
• ajuda rr:ciproca. AI6n disto, é inlercsoante obser .... : qUlOOo UI1' .!.lC<'r
dote I<loece OU ",o •• e, com .. !ativa facilidade se ac;ha ..,blt;tulO para êll:, 
por um Im"", ",,,ilisa,,,,,, IM" ""'0 do q\ll: de um mão OI! 15 dOu, OU 
",1,10 K o.eha q .... lubstituiçio M ta! saomIote ou rdigiooo não I: de tio 
relevant e importànci&, pelo meno. rlIo durante um «'10 P"Lodo. 

Firi .. kuefieiam a virtude da CIIstidade rtliposa 

A Snm."" ~ A Wf~ R<ligiostt • " Ctu/ilM., orpnwub ""Ia ~ 
mÔSÃo "" Fonnaç1o Religi<A .. Subromi~ da """""'. na Kde da 
CiRM (Conferência ~ i",uitutot Rd;gioool do M6tico), e", leverrir<> 
dêltc ano, IprtSCdta entre di_ conclusõet, as "",inttl: 

- ~ N.I"UA f grW;" 110 J'n1blnlll< la nsri<JtJII • . - A. relaçõel ali .. 
• fam;li~ <:s1~O enlre OS _ 101 ,nai. dil:ru:u para cOI"IHgl.ir " fornJaÇlio da 
.Icc;yida& no. f.,......ndoL Considen. ...... cano meios aptoo pa ..... Ô$StI 

(001.:1.1(11 famitiares ... visil .... 1.$ ai,,"", ocasioo.it, • <UI, a ..... rap""-
dénci. t, sobretudo, Intes do pootulanurlo, •• {ériu em f~!Ji •. ( •.. ) 

_ 19ual."""t" oej. visl •• ntaUidade "" COOICf:der Ih ... paio6dicu 
_ rdig;o- mI ambi""to: adequado"" a<:Õn!o com IA nol11llll de <:IOda inl
tilUlo" ( Revim da CRB, agóSlo de 1964, W. 504-5(5). 

Férias aouail ampliam borlzon~ " aktltam O Ideal 
lJaCf'rdol.tll e rdlgioso 

AI férias ...,,,,,i ... aIbn "" rd:o.><arem o listema MrvotO t n:viroraron 
a .. údo, pmpi<:iam n6vo alento c ampliam OI horizont es do aterdotc e do 
r"'itioao. Uma "iagtrrt pan oatrof hq:arcs o.. i. <:a .. pamna, a "islo de 
<llII,.". siuanu, " tnO>nIro (OfI"I 0..1..... SM)j'rdotes <lU coirmãos, enrique
cer:! leus "",,1,,:cim""IOI t " flti ' .... er nova. i~~. para Il1a <:a ... 

Muitas metqoinhewt, nucu-'ahal f ..... _ ou paroqoili. e C"IIIcgi>i .. 
t ....... m_oe pua êic ftI1 f.riu roisu insignificantes, a;lCIlO podrinhat de arN 
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na parede de cimento se tornam impressionantes a quem se encontra perto 
demais e desaparecem para quem as olha de longe. 

Assim C01110 o desenhista, para melhor visão e aprêço de seu trabalho, 
costuma afastá-lo, assim também o religioso ou o padre em férias, longe 
de suas atividades,. terá melhor visão de conjunto de seu trabalho e melhor 
julgamento de seu apostolado. 

Retornando das férias, alentado para novas tarefas, dedicar-se-á o 
sacerdote ou a religiosa aos seus misteres com nôvo ânimo, redobrada con
sagração e mais acesa inspiração. É como se a instituição ou comunidade re
cebesse um nôvo sacerdote ou uma neoprofessa. As férias prolongam a 
eficiência do batalhão de sacerdotes e religiosas no Brasil. Mais vale pensar 
em conservar ao máximo o atual contingente sacerdotal e religioso do que 
ficar a esperar U111 surgimento inusitado de futuras vocações. Uma pedrinha 
de ouro agora na mão vale mais que uma tonelada de ouro no fundo de 
uma inexplorada e desconhecida montanha. Religiosos de todo o Brasil 
unânimemente concordam e fraternalmente proclamam: as férias para sa
cerdotes e religiosos não são apenas remédio, não são apenas prêmio, mas 
sobretudo são lucro - lucro espiritual, intelectual e "físico para ° religioso 
ou sacerdote, lucro humano, moral e pessoal para a instituição comunitária, 
lucro vocacional, apostólico e celestial para a Religião, para a Igreja e para 
Cristo. 

No mundo' tal como o fizemos, Deus muita vez parece-nos 
distante, ou afigura-se-nos mesmo irreal, porque a vida que 
nêle levamos organizou êsse mundo fazendo caso omisso das 
realidades espirituais. Por isso, nossa civilização tende a mu
tilar-nos, ao mesmo tempo que limita nossa visão do mundo. 
Nada mais resta senão a matéria. Para redescobrir a Deus, 
cumpre, pois, que, em nós como ao redor de nós, redescubra
mos o espiritual. 

LOUIS BOUYER - em Iniciação Cristã 

=== 
Houve tempo em que me orgulhava da minha inteligência, 

da minha pdsição social, do meu nome. Mas agora já sei que 
se há em mim alguma coisa boa, que se alguma coisa devo agra
decer. à Providência, é o ter-me .dotado de um corUi'}ão bondoso 
e sensível e capaz de amar. Só a êsse coração devo os melho
res momentos da minha vida é o senVlr-me, às vêzes, não s6 
'satisfeito mas também feliz. 

LEAO TOLSTOI 



o Educador no Internato 

As cruzes do prefeito 

1. As <tW:u di6r;"s 

Sio OI trabalhos decor~nt"" da """ prol,..".,. A prim~ira • a mai~ 
pesada ~ a vigilânoia. Já <:oJ)1(ÇA de alta madrugada, ao I<vantar, lavar, 
ve.tir-,. <10. e durante" dia todo <ltve ter abertos olhos. "uvidos ..... m
pro KgUrandu a. ri<kas na. n,~. O professor dá as .ua. aulas e depois 
.. rttira para o aossêgo do teu quarto e dos estudos. Para o p~fe;lo. tal 
hora feliz !lUnc:a, bate; tll< .stá em il(!no,ço dc sol a ..,r, e otm de noite t.", 

descanso. 
Vigilãncia tambnn sObre si n~ Nunca devo ",Iaur m1 ." ... ati

ludes. Tal e tal "cornodiomo" quo oI. po<l«ia muito bw1 permitir-.. sõ<i
uho .." ..... quano não Ih. é Iki!o perante os al""os. Não diga que OS me
ninos, afinal de COtltas. deviam tarnt.!m <:OI11prttnder que há. dilutno;a ""
tre <> din:ror e êles. Mos COmo <'SCre~u S10 P,udo: ~go "i"",u. Clrrl:sti JUH 
pro ...,bis •.. assim <> o:ducador é "inr/tu pro Iwil. Ei. a 0,.11<0, b .... imrnçlo 
)la'" {a.c, logo b<i.m cedo, de mauM. 

Ensi~r a pi.dade é um trabalho lu"dam.utal . ao qual v~ "110 " pode 
furtar sem laltar gravemente ao seu dever d. edu~ador. E MO é I"'il num 
col~~i<I. Ot e"u~kiO/l religiosos num col'gio fàcilmeme OU {'>To,o"""e"te 
50 tornam esq~, gaveta e d50 a imprnllo de coaçl0 ."terna. No ""_ 
tanto é p~i..." l indi.pen.oável que a criança apr."da a ruar. Um:> criança 
que gO/lta de , .. ar. é delicada e nobre. Uma criança que TO:ta. pode OCr edu
cada . A chave da gn~a é a oraçào. E sem a gra~ nada "",nos. Como. 
ql1<! a <fiança ganha gõ,to pela 0/0<;101 
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Em primeiro lugar não assim, que nunca veja o seu educador rezar cOm 
devoção. Nada de farisaísmo. Mas também não será demais se os seu~ 
alunos o virem também às vêzes ir à capela durante o dia. Especialmente 
quando dificuldades estão por vir ou já vIeram. Isto faz mais impres5ão 
que muitas palavras. 

Também não vá repetir o batido slogan: pouco mas bem feito. Pois 
a criança conclui que a oração não tem grande importância, já que se li
quida o assunto com pouco. Dizem que a educação deve preparar para a 
vida. Por isso o colégio ensine só tanta religião quanta ela pos::;a praticar 
de fato em sua vida posterior. Rezar às refeições, sim, mas rápido. Ne
nhuma missa, nenhuma comunhão durante a semana, nenhum têrço, nada 
de rezas compridas - é porque a maioria das crianças não poderá praticar 
nada disto mais tarde. 

Respondemos com a pergunta: por que deixar as crianças, já antes 
do tempo, passar a quarentena? por que metê-las num regime de fome em 
matéria religiosa? por que não deveriam adquirir em seus jovens anos um 
belo capital de graças e de méritos para o céu? 

Faça-se uma escolha justa. Nada de orações vagas, sentimentais. Da 
"máxima miséria" e uperversão" e do "máximo amor" não sente a criança 
ab~olutamente nada. Deve haver um livro de orações próprio do colégio. 
Jlomens maduros, velhos, rezaram ainda em seu livro de colégio, e quando 
êste ia em pedaços, pediram-nos um nôvo exemplar. 

Fazer agradáveis, amáveis, as festividades religiosas. Solenizar o ano 
litúrgico com suas festas. pevem ter saudades mais tarde da emoção reli
giosa que sentiram no colégio. 

Na santa missa nem sempre cantar ou rezar em voz alta. Para a co
munhão freqüente, animar sempre; mas não se deixe comprar pelos de
votos (ou devotas). 

Fomente a leitura espiritual individual; ela é uma fonte de graças, 
de generosidades, ele heroísmos. 

3. ApUcação no estudo 

Colégios devem ser oficinas de trabalho assíduo, ininterrupto. Muitos 
prefeitos se contentam com o silêncio no salão de estudos, mas não cuidam 
que ° pessoal estude e com método. É mister insistir sempre. Mostrar como 
se estuda. Talvez perguntar aos professôres sôbre os mais necessitados, 
Os menores precisam de mais auxílio e orientação. 

4. Recreio 

úma rica fonte de cruzes para o educador é o tempo do recreio. Deve 
ser um descanso real para as crianças, não para você. Não lhe impingir 
o que é descanw só para adultos, ficar sentado, refestelado, em poltrona, 
Isto custa sacrifício. Mas depois de alguns anos (!) nós nos acostumamos 
e pudemos partilhar a alegria com os alegres, e até quanto maior o barulho, 
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tanto ma is; tínhamos descoberto um ~grMo da nossa tarefa de edua.dor. 
Por isso 

- Não tole": esludo - i<>t:<>S q~ caruam a cabeça - andar <;Ie3mbu
lando para pode, repetir li liçã<> da próx ima aula - leitura de ,"vistas. 

- Nã<> t<>lere: ri<;ar ... "laJo (depois d .... 1<>ng1lS aulas da ex:ola, O 
movim.nlO n~rio) . E os pequenos. "m "". do, .. tldar, devem pula.; 
em vez de ralar. <kvem gritar. 

- Nio lolere: grossu ia, brigas, berl'(l$. Brigu ~" ;nterêsse "0 
jôgo; não", lema mas apazigúe. Sep"ratistas (amizades particul.:ues) d(:. 
vem ser sq>arados. a ,,~rio que o jõ", dê movimento, raça. correr. 

Brincu junlO? De vez em quando, pa ... animar: tal.e •. Mu !nuiIO, nio. 
Mas quando joga . • ntão lrate de ganhar; senã<> o seu partido ... zanga 
ou voe:.! ... tira da d(:rrota com uma boa. piada. Senão fique i distâ",,; .. . 
Sw p"51igio eslj em " jôgo", 

As cruz.e.s pessollill do educador 

lmpossivd mudar o nosso tnnreran>ento. As cruza, d(:Sgosl"', ton
lraritdades que da i r""ullam, mIram no "progra",.". 

NiQ se lan .. me ,,= OUÇl. os 'I"'" le lammlam. Há g<!llle para os quai, 
"ada p,"sta, Im" .uperior, ""'" .... p ... gado_ nem alunos nem preleitos, nem 
porta, ""'" cado:ira ... p*ra nio pHder $Cu ban, humor, ""ite a ~I ... O~a 
à. vê."" algum conlrade carregado com sua \Otn •• oonaole-o. Mu u10 
at..,da aos ooor3es profi .. ionai • . 

Nada lambém de tontínu .... quei xas e lamúria. sõbre 05 alunos. A geme 
"" CSC!""nla , a!l\Irgurad<> e flO"'imi51a. 

Aguente o quo no momentO niio t.", ootn) remédio. deleitos ... ,. ou 
alhoio<. Pa/U~riB ~rfe<l"m "piOS habd nâo só LU. asdtioa (Tg 1,4). 

2. Abn'g<JfilQ 

Perante .. u superior: l i.l obe<!i..",ia. Perante seu, tolegu: fiel 00-

!:Woração. 
Há prefeitos que, ombora sejam jovws e inexf"'ri"!lC$ COInO só ~Ies, 

querem bancar ditadores exclusivos dentro d. l Uas repartições. Procuram 
nervosan,."I. a~rtar_"", com "",U. alunos. Ninguón,. nem OS sn!""io'e., 
deve .. ber o que "comece li deutro. Querem regular, tudo e endireitar e 
resolver Iudo .oiinhos. hlo não ,; .';10 nla. ciúme. Nlo é ind(:pendi:nÓ .. 
mas presun<;1io. 

A gente deve .... prudente "O traiO 00In OS tole~., ma. não I..::hado. 
E diante de .uperio ... " nu""" d""e ha"", .. ~ .... coisas que a let.m 
o bem co",,,,,, geral. 



E il u'" gra,,<k "';$\~rk> : dc\'~ .. . mpenhar 1"'1" .. ", .duando. 
('(Im tóda .lIa po:stoo. Um oqrCdo que do:vc IPI"(!OO..,.. Nisto UI' o o.grtdo 
do SUC:USO, $I0ceu0 .. " 1~l"(!fa, '1~ I"'rectm ultrapooso;ir IÕ<b a possibili
da<:'~ 

Voa;; .. ~da ~indo dos "', .. própriool _ de moddadc. Cor"o 
upm.nrnlOu • po.citncia •• indulg<;ncia doo IeUI .upo-r ....... ? QuanlO 
dev •• lua dedka~lo c .mor? J'or 'lu. ~ banc~ agora O ",,",,o ""'" mi_ 
",rirordia ? 

Talw. vocé .. 10mb", Itr cometido crro& om tra ..... "'''' .luOOl. Erros 
de que VO<>! bem ... arrtptnc\tu, mu nu ..... reparou ... Repan """",,, em 
prcvf!nir OI trTW doA WUI . luOOl pc><" uma dili~te YicililOcia. Por q"" 
vocé anrlo. tão dWei>:ado na .. igilincia? 

Nio cxperlonrnlou II1n,*", ..... li DlC$ll1O como • Icnta<;lo JC Ipro>:ima 
da cr ia""" i,,~b1u3' Pois previ". "iOf"I O. Q'" lhe do "",,!iod .... Ap~il. 
d. sua própria upcriencia; ~ra isto Ih. foi tlada &quota 1;(10 O\II'orl. 

E ~t( : .u" aluno lhe abriu tIIl hono Jilenciosa ..... OIlO"IO;io Esti 
triste li dmt ..... Eraavidio. E nwIuuno conccm de qudlra. u .~ .. 
Voei ~ loomo:m. e tmI~ nio lhe &10 alhriaJ. NIo .. ria mdhor, "'" Vft 

de dar olguns bons eonsoe!hos baratos, .". cuja d ickia ..oca mesmo não 
a-credita, "50 ... ria mdhor voei mcsono ir ler «Im O M oi", no S..TiTio, ..,.. 
u r e ofc~.-Ihe a. Oual l. nLaç&-s pela pobr •• rian(a? 

Poi, ",ja WIlC2da. nJo '" ""In pala ..... mu tambftn ""'" aç&o, com 
lôda a ptrlo".lidadc. O que ui", raI"fOC"-H. """,Pl"(! • _prc, com o 
fardo de "',.. Ilunos.. Entrar ((Im ...... obtdiência pela desobediCncl. dé!csõ 
suas humillw;6n por ..... orcu1ho, lUIS f"'ic" pcIa sua prq:ui~, ..... ""'
çlo por lIiI. ti,"cu, SU3. mortif~ por .". unsua!idadc .. . torno Cristo 
.. sacrificou por ~\l.lS "".Ih"". Fa< /,,'" ti ";w, . 

..... ~ <7U2"" a1belas do prefdto 

Cru .... olhe:" oi.:> 0$ ddeilOl dos """" cdoeo.ndoo. Corrigi·1os ~ a lua 
In",'., ..... f;rU1 maior. Se pud.!Men"IOI di1cr: "astc rap .. inho f~1 isto • 
aquilo; nlo .... v.]XIra mim ' Fora. tom ele!. .. Mas. i$IO nlo e l"""i",,1. 
j,nqu'lIIto êlt .. lá "'[ui d. lllm, dcvo trabo\hor tln """ ",,«tÇto. Não posso 
b.rgi-Io; IOU edU("ldar. Por ' "lOr d. Deua". 

Faça ulJ\l\ _<eta diagnost: não SÓ por O "",,>ir falir" nem pela ""ra 
aimp;itica 011 autipático.. Mu proeu ... do:scobri. as all<U da doc:nça. 

}Iara consqu;. êslc olhar dlnico C O jnlpmento indtptndcoto, que
r .. "", aprarnt~.-11>c ala:ufll tipos, cujo tratamento exig. m.io trabalho. e 
indi""r alguns remf:diOl. Alib. n~o M remédio \1"' ''''1"$111 pa ..... to<!.,. <>li 
.,;,soo.. 0cp..>0.It ""'I"" d .. cirCllnstânc'u: ., circun.tânciu da criança c 
• "c:iKun~~ncio." do educador. O rcmedio da fam_i;. atlla ;ndepcnd.., : ... 
JDtntc dn lnidico. Na wucaçio O mé<!io:o nIo,; iftdi f.,.ent.l CUra; depende 
de quem ofnue • de <:OnIO e oferttid.a a mediei" •. 
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I . O dtrordtiro 

Sempre CMp tarde. Sempre anda e'molambadn, despe<llcado. Ou 
8lmofadinha por fora ma. sem onIem na cark;ra. na.< malas, "" guarda· 
-roupa. 

Causa: é ral!a de educação em casa. Pois ninguém 'W!CC ordeiro. 
Remédio : ~) $C ~ prquiça, obrigi ·1o a fa~r ordtrn em um tempo 

trIl que lhe I: particularmente duagradávt1; 
b) .. é diSlra<;io, ca~ no ar, Jen,brar tanto. até q"" ,!lo nla;, .., 

esqueça; 
d CIlstigOll, me!mO hUIl'ilh<lntes. não deve", fallar; 
d) nullQ ~itjr d...,rdtrn <não IIÓlntnle no i;m da ...",.n •• m ... 

tod ... os dias da """"na, deve haver ordem e Hmpul); 
, ) in.isl;r até $C ionnor o hábilo; até $C formor unia segwlda nalUrffa. 

Nunca julga c pensa como os Otllr .... Sempre sabt Itldo melhor que 
... ou!r",", principalmente quo o prefeilO. T~n uma Mgita euriou de viru 
tudo b--avosas c, como não I"'" papa. na língua, tem um dom espa:ial de 
criar wna coniuslo Ir..,.,.nda. 

Remédio: a) não aconselhando. initruindo. "".;nando; poi. com i$lo 
ele "",burra mai., especialmente COJI> pt('fcito novo; 

b) ma. tim, nia fazendo tuo de.uas opRtiiko e parecer ... Nem dando 
~poslas a .uu "reformas" do ",,,ndo. E rttirando-lho. a influencia sôbre 
<>li OUlros ,j., ntOdo que fÍ<jue sem ouvin!".. Quando começa a falar, ni n
guém "lai. torna conheci",enlo e pa .... simf'leomenle a outros ... untu$ ... 
i,lo lhe dói. 

O lipo "original" não !'<'I,sa ma . .. mpre age de outro ",udo que todo 
o mundo. rue é ;nvolumàr;amenle cómico e por iMO geralmente benquisto. 
A . $UU façanha, aliát não üo mald,!)$". Em geral é at~ um lipo bonochlo 
a acesSível. Ma, que alrapaUIa l ordem ptiblic:1. e I1lo pouco. Faliu pTe
ci$Om se, <:litigados. sem aper[!.lo demais. Vantagem e ql1e ele deln fa
Ia. con.igo. 

3. O ~ Icoal~ 

8 o ",cn;no-",odêlo. nla. !iÓ ~~terna"'cnl •. NAo quer conllilos CQnl ~ 
autoridade. Qu"r boas nota._ Ma, não 10m coUY~O_ O. motivO! de sua. 
atiluda ";0 qoí.mí>, ambi<;lo e covardia. 

Rc;mêdio: a) mostrar-lhe q"" • gente co~h~ a sua mentalidade ; p0-
dendo apanhá.lo em flo.g1'lUlle, molhor ai"da, 

b) t1õbalhar a fim de que ele mesmo te rcronh~a por aquilo que real . 
mente c, um hipóerila, (desma:o:a,·."<1o·o, po ... ivelment., nlelhora a li · 
luaçlo) ; 
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~) o melhor de tudo .. r4 provivelmentc alastâ-lo suavenltnte do c0-
légio. Pois os tais causam nlo rwu vêzes um grande mal i diociplina g",~l 
p<1o """",pIo c pelas palavru. 

P: em muitos pontos O contrár io do logalista. SacrWca_ .. pelos out!"O$ 
p"" encobrir $<IaS malandrogt1l" Em qualquer investipçlo "policial " é 
.. mpre de nOvo o X que lica na mão da gc<lte. Enquanto OS principai. 
malfeitor .. eSOlpan., êI~ sempre enroso::> na cit:.~ por burrice ou por bQ. 
nachei rice. Não 1 .... a mal o castigo, ,na. também não .., corrige. 

RtmMio: a) I"OO$l<lr-lll< o pa1"l indigno que rtp~senta, o palhaço 
dos out ..... "malandrO/;" , 

b) dar-lhe o .. ntimemo de honra jll$!O e verdadeiro. S~criJicar- .. 
pelos ou tros :só tem graça e mérito "'" assuntos nobrel . 

S. O ",ol.que 

:Jl; o gros.stiriio. o bruto. Resp"n<k 11 palavras bondÓu. temp'" con , 
grosserj~, me,mo para O1,p"rior .... Meninos acanhados ""Irem muito COm 
êlc. E """"'" ~ ~le O inoccnte, que loi agredido. 

O prefeito tenha cuidado, qn8ndo O "'f''''''nder em públ ico , há o pe
rigo de recebe< uma resposta atravessada, que enver,onll<. 

R.mhlio: a) nt<:<lida. fort .. (fuê-lo nbtnlar OS chi l r ...... não O 
pou""r nnnca); 

lo) quando se mostra Unt tanto ;K:65ivel, t~te falar-lhe; 
<) para maio,..", convém seja uma conversa imirna e bem franca COnt 

"p;1o ao brio. 

6. M Enftud InribI~~ 

P: o t ipo loqu02 que tetn de demonstrar a sua sabença em t0035 as boas 
e mâs oporlunid:l<1es. F alta de ,..,fI.d o e vaida<k. 

R"",Mio: a) enytTgOflhá-lo <:nl públk:o ; 
b) qlL.ndo • n"ioc, il.'1lori-lo : é O melhor abnfo para sua, inoportuna. 

inter VUlÇÕeS. 

Forrna_ no colégio 1"'13 opinião pública ""'" dupla categoria d. gtn
te, w bons e o. maus ; OU w "bonunhos n 

t os "ma.landros ". Queremos <1..,,_ 
con .. lhá"lo, caro c:ologa. ""-ta divi.ao de dasse.; porque .10 no.o ~ ou""'· 
tic/. e porqne tond". quase íatahnente a cr_ pedagógÍ<os. Tal ';"0 ped:I_ 
gógiro ~ .., voei; con, idera "" bonzinho$ como garantidamente salvos, • 
os "ntaland_" como perdidOli. Poi, •• xI"'riência mosTra que", alun,," 0<
d.i ..... " \]\aIl5QS muitas yêt •• virom. e""uanto aq\\oles que nunca loram 
bem ap.-..:iado., q"" uam l (rUl do prefeito, mais tarde honratn O colégio. 
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Como" foi isto? Uma ".posta podia ~r : q"~ hou\-. wgano no julgao'.nto. 
Mas pode ,,"ver lan'bCm O\llra nosposla. 

Não lIou\"" eng;um \Ia 'Iualilieação. De onde cnláo I) ~rro? Do In"'· 
meuo pedagógico. M ... , amig<>, nunca deve .. q\l=< que, "a wum<;io. Iid:!. 
com sê, .. t.um(lr>O$ em eV(lI~lo, de boo. e de más qualid:tdu. O educa
dor ,,50 ,."",ou, n~ viu, em vista das ",uita. boas qualidades, uma m2, 
'1'" .., ~n'"lv"" à 'lOCaI"'. E quanto lOS "malandro!l", a gente 1~'iO viu al 
gum ... boas, ... vêu. muito 1>00.. qualidades <lU" ,nai. !nrdc vingaram, E 
assim aronte<:e que OS ultimos ficam OS !>ri""'irOll. e os prinl.iroo ficam os 
611;1I"00'I. Não> esqueça: uma única paixão basta para arminar um c:ui.I'" 
c uma "'nica boa qu;.lidad. pode Str I) iníoio d. UI"'" ",forma. co""",$1(), 

Tais u""r~ias otn nossa longa pr~!ka de educador nos fizeram t ..... 
m .. 0$ bonzinhos. E quanto mais bon.inhO$ foram, quanto nlel"" dei",,
ram faltar alguma coisa na <:onduta, ,,,,,to ma;' telnemo.! por ';les. Pois 
yirllOll cre~r n';le. o orgulho ~ o qo;'mo. e nio achamos mot,,,,, e pre
texto algum para hum;I"'-I.,.. para endttucê-Ios para as Intas vin<:louru. 

En' troca, til1h"",O$ mui",. VM alegria <:011' ()! tais vag;tbundos. Tra
"",do-se d~ u,," obra boa, tl'fotando-se d~ pôr rnloo i obra, !lt trabalhar 
..... qualquer e'''pr<"ndimento, eram _Ies. oe mais ardorosos. lJêles ."",,110:
mos na. férias. prim<'1ra saudação. 1>1 .. nlo foram rapazes de puso.r 
perto do coltgio sem fazer uma visita breve ao.eu antigo diretor, enquan
to que os 'ais bon1inhos muitu vêzes n.da mai. deixaram,""" e ouvi r de 
. i. Aasim no melhor do. cuos. 

,'Ias se v~ _ ° que tão fàcilm.nte pode IlCOIltoeer _ se enganou 
de lato, julgando bom o que foi um hipô<rita desarado? • aqu';le outro 
que você es!i,nava por nada. de,prt2ava. foi um eabednh .. d. ven'o, mU 
inocen!ú 

Est.",O$ bem longe daquele. que vivem ""tusias"'ados por aquHes. 
..tuda"!es que 510 OS CJ.mpe& . na ma1andrag ..... - verdade ê que SÓ en
qu:!n!o não são prefeitos. E há façanha. jt1\"eni. de mau gõ<lo. E o pro,er 
da. O1ol=g"'" não l Klnpr~ um oinal de in>cioti"a e de vitalidado ... 
Ma. é SÓ isto que Ih<: queria rttOMendor com calor" amo..: evi'e cuidado
samenle qualquer preconceilo pre«labol"';do. Cuide de todos. Procure .jn
dar a IOdOll. 

8. A crio"", ...... . " ""'''(" N....., ..... 

Há uma enorme di f",ença entre a"'boo. A vivaddade num 6 ""uhe
rincia de saúde, e o outro ê um velho a Ir",n",. 

Remédio: a primeira deve .. r ref~da <:Qm fôrça, a .. ,unda deve 
.. r .u .. em&da com fó<ça. 

A criança nervosa d~ve , er tralada com bond.-.d. Wt1 molaa, com cal
hl(O sem froUlC;dão, com vigor .em du ....... Você deve .. r nio SÓ edueador 
ma. lambém médico. M;u O melhor ê "",ndá-Ia de volta para a iami!ia; 
ela n"o foi feita para o rigor do quar~d. 
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9. Criança mimada 

Seu capricho manda em casa. Pai e mãe não são seus superiores, mas 
seus criados. Os pais pedem (!) notícias ao filho querido e lhe agradecem 
suas cartas. Mas a criança nunca pede, ela exige. Os papéis são invertidos. 

'0 pai é "nervoso", a mãe é "boa demais", Por isso ambos querem 
colocar o pimpolho sob IIsevera vigilância". E agora o colégio e o prefeito 
devem bancar o duro, enquanto os pais continuam como sempre fazendo 
vontade caprichosa à criança em tudo. O prefeito promete castigos ao 
preguiçoso, o pai um relógio. O prefeito ameaça com jejuns, o pai promete 
manteiga na merenda. Em suma: o prefeito deve fazer de esbirro; os pais, 
o bonitão. 

Remédio: a) pai e mãe devem ser educados, isto é, levados a uniforme 
colaboração com o colégio; 

b) não sendo isto possível, restringir então as relações do menino com 
os pais ao mínimo possível durante o ano escolar; 

c) não sendo isto possível, devolver a criança; 
d) aliás, o tratamento é simples: fazer a criança sentir que a sua von

tade e teimosia não fazem autoridade nenhuma no colégio. Talvez dê certo. 

10. {(Filhinho de 1Jwmãe" 

Há meninos que em casa ficam totalmente entregues a mãos femininas, 
mãe, avó, tias, irmãs, sobrinhas, e ficam· moles, quase efeminados. No cO
légio não querem tomar parte em nada que seja movimentado. Não tomam 
parte no jôgo, porqne podiam levar uma bolada na cabeça. Não tomam 
banho, porque mamãe tem mêdo que êle se afogue. Não fazem ginástica, 
porque podem quebrar a perna. Não tomam parte nas excursões· e pas
seios, porque ficam com falta de ar. Em tudo querem exceções. O pior é 
que entre seus colegas fieam isolados, postos de lado e levam de fato uma 
vida triste de abandono no internato. 

Remédio: a) tenha grande paciência com êles, são pobres crianças; 
b) reduza aos poucos as exceções; 
c) insista sempre e sempre a tomar parte em tudo com os outros. Pou

co a pouco criam mais coragem e finalmente riem-se dos temores de mamãe. 

11. O favorito do prefeito 

Tema desagradável. Pois êle é o favorito do prefeito. Mas, não devo 
ser justo? Sim. Não posso amar mais aquelas crianças que o merecem? 
Certo. O contrário seria até injusto. Mas êste não é um menino-modêlo, 
nem ° mais aplicado; êle tem só certas qualidades que o tornam simpático, 
talvez também um rostinho bonito. Por isso, êle sempre carrega seu chapéu 
e sua bengala ... 

Com isto, de uma vez, você perde, junto com o respeito e o amor dêles, 
tôda influência sôbre os outros alunos. 
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12. A criallça corrompida 

Um fenômeno lúgubre. Mas é preciso distinguir. A criança que cai em 
pecados de impureza, -mas luta, aborrece suas fraquezas, é uma criança 
nobre, mesmo que sucumba às vêzes à tentação. Só quando desistiu da re
sistência, quando se apega ao pecado e nem pensa mais etn largar ... 
então é a criança corrompida. Ouve os conselhos, promete melhoras, mas 
nas costas do prefeito caçoa dêle. E lnais: procura diabolicamente transmi
tir a sua maldade aos outros. 

Remédio: demissão imediata. O bem dos inocentes prevalece e o exige. 
Para tais crianças há Qutros institutos. 

13. A criança 1Íten.tirosa 

As causas são covardia, mêdo do castigo ou inveja, ódio contra co
-alunos ou uma fantasia exuberante, isto é, doença. 

Remédio: a) a criança mentirosa nunca deve ter a impressão de ter 
tido algum sucesso com sua mentira; 

b) deve ser convencida da mentira, deve reconhecer que mentiu. Para 
conseguir isto, não receie proceder a inquisições e colóquios prolongados 
e. .. calmos. Também não se assuste com novas mentiras que surgirem; 
isto faz parte do jôgo. Pode ser útil, com crianças medrosas, prometer 
'iiberdade do castigo. O castigo e a cura são a humilhação de ser mentiroso. 
Não chegando à certeza clara e evidente, não chame a criança de mentirosa 
purque lhe tira a confiança. Mas chame a atenção e aguce a consciência. 

14. O cabeçudo 

íUe nos ocorreu em nossos longos anos de educador não raras vêzes 
que começamos a duvidar de sua existência. 

Remédio é a conseqüência firme em exigir obediência. É mister cola
'boraçã0 vigorosa e irrestrita do corpo educativo em ataques concêntricos. 
Por isso, em casos graves entenda-se antes com seus superiores e colegas 
de profissão. Pois se o tratamento foi uma vez começado, deve ser levado 
para a frente. 

15. O independente 

Não é só o teimoso que quer sustentar a sua vontade. O independente 
jülga ter suficente inteligência para se governar a si mesmo; sente como 
desonra, como indigno, obedecer sempre a outros; sente o impulso a em
,preender também algo próprio. São em geral rapazes talentosos, ávidos 
de liberdade, fortes em energia e inciativas. Isto muda a situação por 
completo. 

O tratamento para êstes, especialmente nas classes superiores, é o 
:seguinte: a) não amolá-los com uma porção de bagatelas; 
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b) deixar mão livre, enquanto possível (e se a ordem geral não admi
te, diga-lhe.s a razão e os motivos) ; 

c) tratá-los mais como amigo que como. superior; 
d) encarregá-los de tarefas externas, nas quais possam dar provas de 

energia e habilidade. 
Pois certa liberdade de ação é a primeira coisa que se deve conceder 

a caracteres independentes. Mas se êles não se contentam com os limites 
dentro da ordem comum, então é melhor despachá-los, para não criar re
voltados ou fazê-los definhar sob a pressão externa. 

16. O orgulhoso 

o vaidoso se vangloria dos dons corporais e procura ser admirádo pela 
humanidade. Tratamento: humilhá-lo a valer. 

O orgulhoso se compraz de qualidades intelectuais e inclinações a 
desprezar o próximo. 

Há dois remédios: a) humilhá-lo a valer e fazê-lo compreender que 
~e vangloria sem razão; 

b) dar-lhe fins mais altos para SUa aspiração ambiciosa. 
O primeiro método é perigoso com alunos. maiores;: fàcilmente amar-O 

gura sem dar remédio. O segundo é fàcilmente autocilusão. Humildade 
sem humi.1hações em geral não é autêntica. Unir pois ambos, -mas usando 
q, . primeiro com n:;servas. 

NOTA: o educador observe qual a situação dos tais em sua dasse. 
Há uma espécie' de ídolos da classe, em que é perigoso tocar, porque a 
classe tôda se sente ferida. Cuidado, pois, e devagar. 

Não _deve rebaixar injustamente os méritos e préstimos do orgulhoso 
nem repreendê-lo continuamente. Não; dê louvor, mas com prudência; de 
forma tal que êle não possa ter motivo de se envaidecer demais. Assim a 
gente ganha-o para si sem prejudicá-lo. 

o -o .0 educador tem um pôsto difícil, deve ter muita paciência, rezar e 
mortificar-se por êles. 11les merecem os seus sacrifícios. Pois o que os tor-_ 
na orgulhosos é (não sempre, mas muitas vêzes) certo talento que o. dis
tingue dos outros. Se o educador tem receio de os prejudicar com humi
lhações impostas, então peça a Deus com insistência que 11le lhes remeta hu
milhações; pois estas lhes são absolutamente necessárias. 

17. O preguiçoso 

Procure a raiz da preguiça. 
Se é comodismo, então arranje-lhe trabalhos extra e na hora dos re

creios ou do descanso. 
Se -é falta de coragem, desânimo, por insucesso nos estudos, então 

ajude, a fim de que tenha sucesso e assim cresça sua coragem. 
Se é leviandade, distração, cabecinha no ar, então fiscalize-o mais que 

os- outros e pergunte a lição sempre de nôvo. 
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]8. O ambi<:ioso 

Talvel: lhe <:;olhe melhor a ,""I: "fominha". rue t aplicado, n'IU de 
uma maneia desor<.lenada, em c~ e por motivos egoistas. lUc quer 
apremle, e ganhar boas nolU: .té aqui, nada de «murável. Ma., para 
alcan<;.i·l>s, "Ie não rttUa diante de meios lraudulentos e de intrip •. Eslá 
ch";n de inveja contra os Ollt""" que lhe são "injuotalDente" preferido •. 

a unIa figura nojenta de egoísmo. Como corrigi.lo? Estamos .", 
grande apuro para lhe r .. ponder. Pois náo <Je.oem,," todos .. Ior.;ar."'" 
por avançar, pr<Ig~ir, conquÍSlllr uma po,si,lo no n",,,do, ""pecialmenle 
..., em <>.U nada hã a nlo ser a pob,.., .. ? E 'IOCê como educador uio o pode: 
impedir assim .em dar a imp1"essão de querê-In p,..,judi<ar em sua. car,..,ira. 
E voei de". imervi •. 

Insista na reta intenção. MO$l.re-lhe a lealdade d. sua.a atitudes. E 
quando lõr mal sucedido na aula. preg" ... lhe a verdade evang,;li<a que .em 
a Mnç!o de Deu, narla ad;"nta. 

19. O rOJlS~"1td;,.,l";o 

O mais difíci l no lim. üp;tulo (ri$le, rue perdeu a Im,. de vontade. 
rue lhe di. ni cara: "Eu não p0050 mai.". Nunca admita isto, nunca deixe 
valer e"'. desculpa. 

VQd deve procura, e perseguir ~.te vicin, especialmenle enlre os "0' 
, ... IOS, que o lrazem de fora. É. d .. taref .. mai. pesadas e ntais ingatao 
paa você. 

Nlo pouco l>rdeito jovnn começa por inquiri r o.s seu. pequenos IÔ-
b,.., tudo ° 'lU' i possivel e impossível. Mas que,",",," lan<;llr um sole"" 
protnto conlra lal procedimento. Poi, l perturbar a ]>L!: de COflSÓÔn.:ia: 
é dar e.cândalo; ê expor·'" a si. mt5Jl1O ,&O pcrigo de ",á fama. Antts M 
se t ...... a unta criança ce" .. pergunt .. - assi", m ... mo IImI de 1000ge __ 
óe~ent e~illir .,.rtos sinais. A saber: 

<J) Umo denun.:ia. Tai. denúncias rara& vez .. MO leita, por er;an~&s 
inocentes a não .er num ca50 grosseiro. Em geral du n.i.o "~" mi, 
eois ... Por;.<ao eXi mi". bem O dm,ineiante. SI. é _ pro,· .... a denunda
um dos .. bidos. 

b) A propria obaerva~ão. Nlo os tai. 5inaio como CQntam os I; y .... 
antigo,; ",lide:! etc. Tudo islo tlli =ado. Obsene as at itml .. do ,,,,,nino. 
Talvez, depois, uma pergu,,', cautelosa. Se a cria~ lhe mponde ..,m 
en,bara~o, {oi e"Pno Ou ntã dt boa fé. Sempre algum <:01,0610. 

c) Entre em a~lo : arr:lnque os ."opciloo dos ..,us sonhos d~ fanta.ia 
c mamenh3-os oen'p"" bem o<:upad .... 

O ",Mieo compeli,"te não é o pref~to mao " conl....,... o. meios 1<1-
brenatuais, o sentimento de estar livre d. culpa. a vontlde de comungar 
110 dia seguinte, dão mo;. lôrça que os ... '. conlelhos. 

O prdeilo faça o trabalho de ..,r.mte : anime para confe .. ac, 1"''"'' 
comungar, para r .... r ; ",oolre ali e aqui. 1>0:1 ..... da v;",>de, ""1'"""lnten," 
I'fOCU'" ,,"' .. leil"ra upiritual Ipropriada. E viva a"imando COIn Olimismo. 

, 
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21. O (( sellhorzinho JJ 

Todos os adolescentes querem bancar, o mais depressa possível, o little 
lord) o Hsenhorzinho", Basta observar os do segundo ano, quando entram os 
novatos. Mas a plena evolução desta tendência se dá nos anos de puberdade 
em que ela se manifesta e aumenta até um ímpeto tumultuoso, para depois 
não decrescer mais mas entrar em formas mais pacíficas. O H senhor ", 
ciente de si, começa na 6.a_7.a séries, 16-17 anos. 

Não nos devemos admirar ele tal evolução. É o caminho normal e (o 
que é de utilidade especial para o educador) é o f ruto normal de uma 
educação bem orientada. O que é lastimável é que o jovem cidadão do 
mundo manifesta em geral seu jovem domínio imperial em querer apro
priar-se com uma fúria louca de todos os prazeres do mundo masculino. 
0- cigarrinho, antes fumado às escondidas, é considerado agora como um 
direito; o copo de cerveja, manobrado com maestria, é a alforria da eman
cipação. 

Paciência. Consolem-se. É passageira esta fermentação. Se você sabe 
ter paciência, sabe ceder prudentemente a certos desejos, sim, até antecipá-los. 
se sabe reduzir o excesso a uma medida razoáveL .. então você tem uma 
nova arma na mão para manobrar a vontade dos seus alunos à 'vontade. 

l\1uitos educadores pecam, negando tudo ,e sempre, ou permitindo al
guma brincadeira mesmo inocentíssima dos alunos maiores só após longas 
súplicas. Assim o desejo juvenil aumenta até à efervescência. O educador 
aparece como tirano, cujas ordens devem ser burladas por astúcia ou para
lizadas por resistência passiva. 

Concedamos pois o que se pode permitir sem prejuízo para a comuni
dade. (E êste perigo não é grande; pois os menores já agora se alegram 
com a expectativa do tempo em que êles também podem contar com tais 
regalias). Dizemos mais: antecipemo-nos ao desejo geral; então não so
mente controlamos a situação, 'mas ganhamos ainda nova simpatia. 

Porém, sejamos prudentes,. isto é, concedamos com moderação o que 
fôr útil ou pelo menos não prejudicial; e como recompensa de boa conduta. 
E novamente não tenha o caso a aparência como se quiséssemos comprar 
á boa conduta p3r meio de concessões à sensualidade. Não, os jovens se
nhores saibam e sintam que só então são "senhores" do modo mais belo. 
quando são senhores de si mesmos. Isto lhes deve ser dito muitas vêzes, em 
público e em particular. 

E para isto se lhes ofereçam agora também oportunidades. Confira 
quanto foi dito já sôbre a formação da vontade. 

Acrescentamos ainda: o prefeito trate os maiores, especialmente pe
rante os menores, com certo respeito agora. Mais: faça aos poucos com 
que êles tomem parte em seu poder governamental, encarregando-os de ta
refas de confiança, na medida que êles se tornam, em geral ou individual
mente, dignos desta confiança. Assim reinará sôbre êles e junto com êles 
sôbre os demais. E os alunos assim saem do colégio realmente maduros. 
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NOTA: entregar-lhes a vigilância? ProvàveJmente só de vez em quan
do. Pois vigilância não é policiamento, mas educação. E para isto nem os 
maiores são maduros ainda, em geral. 

E as alegrias do prefeito? Também as há e muitas. Alegria de ver fi 
muita, muita e boa vontade, o muito esfôrço que pode observar dos mais 
pequenos aos grandes. Alegria de ver a inesgotável e exuberante fonte de 
entusiasmo sempre nôvo por grandes ideais. 

Tempos críticos 

1. E,lItrada. de alu1Ios 

Importa muitíssimo qual a primeira impressão que os alunos e seu~ 
parentes ganharem cle você, quando o avistarem pela primeira vez como seu 
superior. Já semanas antes procuraram informar-se a respeito: quem seria 
prefeito neste ano, se o velho fica ou não. Pode-lhe parecer, quando êles 
passam rápidos ao seu lado, sobraçando a süa trouxa, como se você não 
lhes interessasse. Th1as está

j 
enganado. Qbservam você cuidadosan:iente, para 

saberem o que têm de esperar neste ano de você. "É amigo" - diz um: Ou
tro: /tA mim não me agrada; prefiro o velho". Há pois divergência de opi
niões. Todavia - e o seu cargo o exige - êles devem ter uma só opinião 
sôbre você, e esta deve ser: "Um prefeito tão bom ainda não tínhamos; me
lhor não teremos jamais". Nlas até chegarmos lá - guarde isto bem - há 
ainda um longo- caminho. 

Alguns prefeitos pensam poder ganhar a simpatia geral de um assalto: 
Não. O seu aluno-educando também quer ter provas se pode confiar-lhe 
a sl1a pessoa. Mesmo que o colégio fôsse um hotel, e você só o garção. Mas 
° colégio é um educandário, e você está nêle para manter a vigilância, dis
ciplina e ordem. E isto muda a situação um pouco. Portanto, passo a passo. 
Assim: 

Cuide com rigor da ordem geraL Seja afável e até serviçal para todos. 
Mas no mais fique fechado, abotoado até o· pescoço. Ainda não é tempo de 
ocupar-se ~om alunos individualmente que talvez se aproximem proposita
damente para sondar. Saiba que até os mais finórios de seus alunos devem 
ignorar, por longo tempo, como é que são Vfopriamente as coisas com você. 
Então êles também ficarão na reserva e você ganha tempo de orientar-se 
aos poucos sôbre a situação. 

Só urna coisa devem saber o mais depressa possí vel e com tôda cla
reza: que em questão de obediência e de disciplina você não é de brinca
deiras. ~les devem- dizer: "O prefeito é amigo, mas -rigoroso". É o me
lhor comêço. 

2. O passeio 

O passeio presta-se para pregar peças e fazer artimanhas., Por outro 
lado, deve ser descanso, portanto certo desafôgo, mas sem afrouxar a: dis..; 
ciplina. 
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Procure sempre novos caminhos: 
a) para variar, para melhor distrair, para enriquecer as impressões; 
b) mas especialmente porque a ocasião faz o ladrão. Com o tempo, 

descobrem os atalhos e escônderijos para malandragens e adigressões", A 
gente conta isto mais tarde rindo e divertindo-nos, mas é um sinal de nossa 
incompetência. E ... pode-lhe arruinar sua carreira. 

3. O "etiro 

São dias críticos, não para você, mas para seus meninos. E êles sentem· 
isto. Para alguns, uma crise de vida ou de morte. 

Não é descanso para ° prefeito, mas um trabalho forçado: pois deve 
evitar qualquer distúrbio, ajudar os menores em suas dificuldades, dar 
conselhos para o futuro, escolher bem a leitura espiritual, completar as 
conferências, esclarecer o pregador sôbre dificuldades especiais, rezar por 
suas crianças. 

Tantillus pucr} fa.1lfus peccator. Não deixe os pequenos, agora que se 
lhes aproxima a graÇ<:1., sem animação e sem orientação. ~les lhe agradecerão 
também seu futuro comportamento. Pois um bom retiro transforma até 
os mais selvagens em cordeiros. 

4. Doença 

De ninharias não faça caso. í'!les devem agüentar alguma coisa. Mas 
olhe bem quem se apresenta comO doente. Alguns só se queixam quando 
não podem mais. 

Olhe bem quando os .meninos estão juntos na sala de enfennaria. 
Cautela por causa da sedução. Faça freqüentes mas breves visitas. Dê livros 
ilustrados, pois a leitur~ cansa. 

5. Sedução 

Ela é possível, é um real perigo, não imaginário. Em geral nas classes 
médias, a partir do segundo ano. Os novatos não se conhecem ainda e têm 
médo dos superiores. Enquanto nos cursos mais adiantados, ou se com
provaram 011 foram despachados. Portanto, observar: 

a,) Certos alunos: os que sempre andam juntos; que se apresentam 
para ir juntos à privada; que se acariciam ou lutam, especialmente os que 
em grupos pequenos se reúnem e de repente emudecem quando você apa
recer de Improviso). Pergunte sôbre o assunto da conversa àqueles que lhe 
parecem ser mais francos ou conscienciosos. 

b) Certas ocasiões: os cantos e privadas da casa; representações tea
trais com grandes e pequenos juntos; passeios; leituras. Depois das férias, 
faça-se entregar tudo e mostrar tudo, e examine tudo. 

Se é sedutor, demissão. Pode-se tolerar alunos que carregam a sua 
miséria sozinhos. Idas aql1êles cujo coração está tão cheio que a bôca tral1S-
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borda, ou coisa pior, êsses têm de ir embora. Se os superiores permitem 
ainda sua permanência, a responsabilidade é dêles. 

6. Revotução 

Há duas espécies. Uma aberta quando os meninos se negam a obede
cef; e outra latente, um estado de descontentamento. As causas podem 
ser a atitude antipedagógica de um prefeito; êle é pedante ou é bonachão; 
no fim rebenta. Ou pode ser um aluno maldoso, que precisou ser castigado 
pelo prefeito e que se vingou agitando o descontentamento. Só desta última 
espécie iremos íalar, aquilo que pode acontecer também a um bom educador. 

a) Os primeiros sinais 

Queixas lhe são trazidas de fora, C01110 que por acaso. Diretamente 
todos procuram esconder seu descontentamento, quanto podem. Tais quei
xas, justificadas ou não, nunca devem ser desprezadas. Pois revelam os 
sentimentos de alguns, e, não sendo corrigidos, serão mais tarde os sen
timentos de todos. 

Talvez você comece a reparar como certos alunos, mesmo dos melho
res, evitam a sua companhia. Falando-lhes, manifestam certa reserva fria. 
até C0111 ares ele revolta. O jôgo no recreio é feito só por alguns, enquanto 
os outros ficam conversando em grupos. Aproximando-se dêles, de disper
sam hesitantes e descontentes. 

Tendo de dar avisos no salão de estudo, o surpreende certa inquietude 
geral; parece-lhe ouvir apartes, murmurações. Terminada a sua fala, tal
vez um ou outro afaste sua cadeira com barulho ou jogue um livro sôbre 
sua cadeira ou saia da sala batendo pé. 

Agora você não pode mais duvidar da sua situação. Está na hora, em 
cima da hora de se informar do que acontece. 

b) Esc!areça.-se sôbre a origem 

No comêço você fará bem em chamar um que 'lhe parece menos en
volvido e pergunte-lhe, com prudência, sem dar na vista, sôbre as ca:::sas 
do descontentamento. O resto então se resolve por si. Particularmente deve 
evitar bancar agora o grão-inquisidor em público; pois fecharia a bôca a 
todos e aumentaria ainda mais o descontentamento. 

Em geral há qualquer mal-entendido. Você negou uma licença e isso 
foi mal interpretado, etc. 

Mas pode ser que a causa seja mais profunda. Você talvez tenha re~ 
parado que o descontentamento está sendo fomentado propositadamente 
por alguns elementDs. Reparou que tudo lhe interpretam mal por pura 
maldade. Agora, prudência e calma, para descobrir o agitador propriamente 
dito. Pois só quando tiver a êste pelo pescoço, poderá restabelecer a calma. 
Senão você se parece com o dentista que arranca o bom dente e a dor con-
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tillua. Quem é êste agitador, vai aparecer pela investigação. Mas inquirir 
a êle mesmo, deixe isto para o fim. Pois assim o mêdo das denúncias dos 
outros o terá feito "mole" quando chegar a sua vez. 

Entretanto, porém, evite, cuidadosamente, de empreender qualquer 
coisa que seja de certa importância em sua divisão. Nem faça qualquer 
advertência que pudesse excitar os ânimos novamente. Continue com cal~ 
ma e sangue-frio. 

c) Acalmar os â.nimos 

Já em sua investigação preliminar você não deixará de corrigir os 
mal-entendidos e de acalmar a exaltação de algt1l1s. :f:stes darão sem dúvida 
aos outros a notícia, e o estado geral melhorará já assim em pinte. 

Quando você ficou aos poucos novamente senhor da situação, então é 
a hora de pegar o intrigante, e com punho firme. Se lhe parece ser de boa 
vontade, pode perdoar-lhe parte do castigo, mas não muito (assim você 
° ganha para si). E se êle não fôr assim, então isole-o entre seus colegas 
moralmente, até poder despachá-lo do colégio, 

Chegou enfim, a hora de falar em público, falar, explicar, acalmar, 
aconselhar. Mas seja breve. E depois deixe o negócio ficar enterrado e 
encerrado em definitivo. . 

Se você tem que acusar-se <.le algum êrro ou alguma imprudência, 
seja o incidente, para você, um memento. 

7, Fim do "'10 esrolar 

a) O ambiente se torna mais alegre. A disciplina, mais difícil. Aquêles 
que no próximo ano não voltarem mais já agora se julgam livres das amar
ras. O pior é que desde um bom tempo andam por entre os seus colegas 
perguntando: li Nós vamos embora, ·quem de vocês vai junto?" 

É UIl1 bom sinal para o colégio se os alunos, especialmente os maiores, 
gostam de voltar. Também é o melhor para êles mesmos. Portanto, agitação 
em favor de êxodo geral não se deve permitir. Quem quiser ir, vá; ninguém 
o segura nem lhe pede favores. lvIas o educador lhe impeça energicamente 
de perturbar os outros, e de, possivelmente, arrastá-los consigo para a per
diçao, Convém pôr em foco bte último ponto, não o interêsse material 
do colégio. 

b) Referente à ordem, aconselhamo-lo: em geral e em particular ~ se
gurar firme as rédeas até a.o fim, até à despedida final. Todavia, sua von
tade deve ser agora mais elástica e ao mesmo tempo tenaz como aço. Ce
dendo demais ou cedendo cedo demais, terá ainda uns últimos dias bem 
amargos, ÍlJtoleráveis para você como para os alunos por causa da desor
dem universal. 

Por isso, de um lado afrouxar o vínculo. da ordem um pouco, com 
cautela, mas não soltar, de uma vez, e sim reapertar sempre de nôvo. Assim 
é o melhor. Assim também os alunos partirão em paz do colégio. 
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c) Para os bacharéis, alguns conselhos: 1.0 ~ Comece, já antes ·elo 
final, a tratá-los à moda de senhores. Deixe-lhes maior liberdade no estu
do, embora não demais. Melhore-lhes o cardápio. Facilite a vigilância ... 
a oficial (não a sua particular). Inculque-lhes também que é dever não 
abusar da confiança que lhes foi dada. 2.° - E ainda se quer saber se 
acertou a lida com seus alunos, como prefeito, então mire-os nos olhos; 
quando partem. Se a alegria lhes salta dos olhos, são raios de gratidão 
e amor. ·Se sempre de nôvo voltam para se despedir, se lhe apertam a mão 
para dizer mais uma palavrinha, então saiba que está tudo bem. Console-se, 
diga de coração: Deo GralÚls. 

Lamartine dizia de seus educadores (os jesuítas de Belley) o melhor 
IOllvor possível-: êles me tornaram feliz e me fizera/'n bom. 

O homem vale pelo que é e não pelo que possui. Não é pelO 
saber, - é pelo coração. O munrlo de hoje é um munrlo pobre 
de valôres morais. Sobra ciência e falta honestidade. Faltam 
princípios intra1ig;vets de ordem ética e familiar. 

P. ALOíSIO FURTADO, B.J., em Se o grão não morre ... 

CURSO PARA EDUCADORAS DA INFANCIA DO 
COLÉGIO JACOBINA 

Fundado em 1953, com as bênçãos do Sr. Cardeal D. 
Jaime de Barros Câmara. 

Prepara professõras para Jardim de Infância; há bõ!sas 
de estudos para religiosas. 

O Curso é de três anos, após o Ginásio. O diploma de 
Curso Normal dá direito à matrícula no 2.° ano do Curso. 

Exames vestibulares, em dezembro e em fevereiro . 

. Informações: 
( Rua São Clemente, 117 

BotafDgo - GUANABARA 
ZC-02 
(Tel.: 26-9121 ~ 46-8403) 



1 _ n S ITA CAN6NlCA DO ORDlM.o\Jt!O DO LI,lGAR 

Por /alta de ·no.;6H e><alu <:or><:ernent., ~ obrigaçio e .DI direitos dDl 
Ordi ..... ios locai •. alg","u irrnlo '1" .... "' "que U ,ev(:~ nladr" pro _ 
vinciai, ooIíciu.lI, de IC",POS • t(lllpot, ~Ia eanbolica do Ordinário do lu; 
pro -.isto '1"" iJet nlo • • tnden. _ ... iterado. podidos das inn3s, poi.I 
<ujam q"" sej.", fei_ ""Ias luporions noaiortl". 

R.latin .. ",nte ~o d~r do Oroinário do lug:;lr d. f ...... a vilÍta cal\Ô
nica, ltlllOl no d "OII 5 [2, 

f I - Por li OI( por OIU.tII •. O Ordinário do [upr de.-e lattr • vi.ila 
de- cinoo _ cinoo ._: 

\.. cadIo um dos rno&ki .... <lu DlOIIju '1"" ncio. tll: própJiG 011 à 50! 
Ilpost61n irroe\l;"I..,,,,,,t .... jeitDl; 

2.' cada ~"'a das cala. quu de hon .. , .. q,,~r d. ,""Ih ..... de "In, oon: 
e.tpçlo de di,..ito diOOWlIlO. 

f 2 - No mesmo ttll.po dev. vilillr .indo: 
I .· o. moiIleiros de tu<mjas. sujei,o. ..,. rqular., 110 que di • .-.spdto 

l 1ft d6 d<J1tS"".: • lM5mO tarnbi'lIl .. """peito de lôda. aI O\lIQS 
ooillaJ, caso o superior regulllr "lo 00 tenha visitado h;\ cinoo 'fIOS; 

2.' cada l1D\a <lu ...... d. ullII oonrrqaç1o leip do: direito pontifício, 
nlo 1ptn;U: no loaont. l igreja, l Alcristõ., ao oratório poibliro. ao 
confeuionirio, mal tanobmo b ooisas pertenom!(s i dilCipli .... i .... 
ler ... , CORt""" conforme o cir>on 618, § 2, n.· 2.', 

Depoil d. o dnon 618. § 2. n.' 1.' , ter esUlulOO que, em ~ 1 .... 11"00 
de re1ieiõe> de di ... ito pontifício, ao Ordinirio do lugar nlo • permitido 
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nlloojar, de manrira alglln .. , U COII$tituiç6ts ou inquirir. rapoitu <lu coiool 
e«>nÕInkas _ a nio ser de IK:Órdo conl O qu~ .,.,. pll:lCrito nos câ,,<II'Il's 
5JJ ~ 5JS - proi~ O n.' Z.' <.lo nt"",1O [Iolrâgrafo que ... imiocw. no rtginl<: 
i",cmt> e na <Iiocipli .... , excc<;lo {oi,a do. casos expreosol .", di~to. T oda
'fia, nu rtlip'lel fe;Ku, âc 1'<"1. e d~ inquiri. K .. diitiplina e obIt.vad .. 
COI,ro""" ao am"ituio;Õ<'s, ... houve .lgum prej .. i ... para a sã doutrina e 
a probidade do. cos'uonn, ... [It",ve infraçlo ;I. lei dc clausura. "" "" PeR_ 
n""'OI .do .ccebidof com • ;'1$1.0.. [iuda f«:qíW:ncia; c, . e OI lUper~ 
adwnidoo tios gnl~" a~ porvetlt .. rs exill.c"'cs oportu".~le "io ,i
vCtllm tOIll.~O provido!nciu, qlle êI. [lO' ai remedei.; no '""" '0 ... ocor rer 
.J~o ... n ~, .. " de maior importância, qlle nlo admit ... n dtlon,.s, dê imed .... 
I~Ient. ..... delemlinao;6cs; Ieft, porftn, o ~o ao cnnbecimenlO da 
Sanla ~. 

O cinon 1382 di1 ainda: "Os Ordiná.ios ,los lugMeI IrxI.~,. por ,i 
,ntIMOI OU por ou~ .,;sitar também quaisquer escolas, onlÓrio$, recr<:a_ 
t6rios, patron>.'os C1e., no que .. "'I ...... i. ;nstn~ ",Ii(ios;o • ,...,.-aI; u 
nroIas de qu:Ulqucr rtligi.,... 1110 >io iacntu desla vi.ita". 

I1mbra",.,. os disl'O$itivOl do Direito C.llÓnico para que ... veja "" _ 
Ihor qual a obri~ • Ian,llén. a coolpetõ:ncia doi Ordi"',ioo koil no que 
oonttrnC ~ visito. dai <dip:..u. O tempo: de cinco em eónco ...... ~ (I ""'lO 
,~"", ivo. ;"0 é, o ex.ta"",",. detennilla<lo; ... nio O lcgislador diri a : de 
cina> tIII cinco anos prlo """"". Ainda a .. im, 111" K pode afim .. ", ')"', 
ba-.cndo rai6ts graves. cimn>.ânciu u~t ... " Ordinário artria .. bi
tririamente, f.und<> um .. y;.ita canónica fora do ItII'po. Via de I"tgra, 
p:ntm, lal nl0 aeonleo:o:râ. Con'pr~,". por isto, fàeilnl(IIte, qn~ o Or_ 
di"'.io local Rio atendeu .... pedido. du inni •. Por ..." ""rte, as .... peri<>
ras .naioru n10 teria mot;.." $enio cm CU<> ,odo ""f'CÔa1, de ooIicitar .. 
viri ... , unta w. que eln sio u responsáveis prl .. ",udan<;as a f .. cr, pel~ 
eliminaçAo de abu_ C1~. Nem go<I3tiO c.::rtan,.nte que dtlumi"ada. "oj., .. 
(hoC""'" :IM) co .. httimcnto !lo On;1inário do Inpr. Por consqui'lfe, " lo 
usi$lindo _ OnJini,ÍOI locaD o d ill:ilO C (I .se-.-.,. de vi.ita, " ' iflTlb 
de uIDa '.lil:ilo de direito pontilício fu"" do I'raoo dt tC"'I'0 marcado pelo 
CódiR<>, dificilmente acedcrio a u'" pedi<lo ,Ia, ltidiru, <1>fj .... nt(l as su
perioras maio ... COlO'" .utoridadcs ropond."';' "'o qu;.crem b .... .enIO. 

lhan!. I.mM:lo. E las " ........ , de""" I,"'tar as pl"OvWncias. A fi", de t"""ar 
Ijudo .~ I'eligio ..... . Santa 50', i,h;",.",..,t •. 10m ,,,,,""odo " .... i .. ,,"I". TO_ 
ligi05OS" aos quai, COfIIO roruo:lhci .... oficio i. do govirno ~ral dt ....... 
conrrtp~io &ão alribl,idos a:rtOl cuidados pinir:ub.u. No .... is, ... Or_ 
dinários "("()IIoeIharb. dc 00'" ttn<lo. as . "per ior .. ",aiortl, .0 por ~n 
f 0'0:>11 pnx,m'dOS. 

A """ot/bIriI •• ".. ..... \"11 lIe DR' no """OI. 
VITOR KOOO 



os r EQut:NOS SAO POR VtzES GIGANn:S 

101..,'100 "" 10 a ...... iü.o!rio crio" e diriGe ° C/JcH D'H""'~J S":;o, DO 
l..>uu Salesil1lo • .." Salyador. A j:\é;a foô toUbMnte original. poii. Risêrio 
.~" OU$j~i'.ua da uis.ti:ncia dof S4vio Clubs doi l,stMlos UnidoJ. ~lha
doi por maio <lc: 40 E. ,:><Ioa COl" ando <imo de 10Cl0CXl mu<b,,'., qne 1M''''' 
(",",n ;",i,a, o req'OCIIO Samo de 14 ano • . que abAlo" Q nlundo. 

Orientador ti" "aD~illllO". f>3dr. Jua.rn Macedo h.vil di,o 'LllI di~ 
a<>t 1>eI!' .... 105 da primeiro. .é,i.: ··Quando.., tom rido. ".i~.., ; n"o "" 
ptde.,. Jh$CMlo '1rSSI ,""', .... , .... 1 fun<bdo ° Oube, loco Ri .. rio se ap~ 
.. n' OI, "" direlor .'4 coI4io. (9In u" ... u~ncia, 

- Nlo qu ...... .- .. ",io IH vÕ!l:iados l>clos aI,,"(. da quarta aórie. So
mOI lodos ~'''';''' A"wnil"01llll a " ...... diteil,li .... 

O Padre Bdchior. Cnu><lc: educador, $ONiu e a«itou " v:pmincia. 
De h,.bt~..,t:a. aquda turmo ~_ " um .. conduta exemplar. 

A ..,nnda inicia'i .... foi • de (:lI8!uiza. li ruriuda do bai,ro da 
,,,iliri., OS "Alag;odos", F ieM. de <atcdsmo foram o:>mpradal e di..,,,l ida. 
co", " maior "",i.d.1de. O dir~or rc1ÍJ1:Í050, 11 31\01, nrlli<:ou " competên
ci. doi cal""n,.tas miriM, '''It1 ok lanç.í-Ios • nOva ",i .. lo. Tre;non-o. 
igualme!!t. 'JIl dialogaçlo da mi .... e nlo hesitou c", diriGi, ulna mi& .. 
dialogada na tdeviao. RetOI\lttldou·!~ • oraçIo pe .... voca<;6es. E, .... 
ferias de j"lho, yiu ..... [IIln ir, cheios de confiança ~ ... o campo da, '""]lI'-
riénciu rniHion:áriaf. 

A I .......... inicia" .... t~lI lido ° i""ent,YO à bcII II:ih,". o. liy .... oio 
~ • porta da, rjas, _ pai'. _ amigos. O lucro pmnile im!>ri
,"ir um jomalzioho .. f"';ante de .. piri1<l. 

A in>pr .... !a de Salvador. hem (ml"I() a 'C\'e Itapoo .. , 'tln dado • maio. 
<:Obo:rtura .os emll«<:,>din~ntos deuet ~"teQI;ro. llder ... 

Já alio eyide"''' OS frutOl do .",.d".....::im" .. to do grupo. Um dos Uso
c;I,IOf, contou h"ver I $<l:I 'urml qu"nJlldo ,\1.0, <evi ,l .. e livros ;IICOIlVe
"i~lIca. ln>ediawnentc prolilern.a,,, o., logudra •.. . Um outro ,\cdo.rou t~r 
,UI"iUlido no _ horário "'" progr""'" ~IO de levê. "ru. estlYI "'" 
It"""oo 1 trlUr OS "",,,,,,"nhei...,. "",n KI"OSItrl:l" _ CO ... "IOI, '"OIn sabe-
dori • • O .... "'" adu;u "llOIIt.it>eamo:nre à idCia de ... ecio ..... 05 programas 
de ta,er, 

Riário tsIi <XIIIvencido do .... po<Ift" de t ransformar o mundo, A pa
lu .. s.Yio. _ italiano •• i(Difica 0I~ "" i.oI111., ajuindo. O id .. l do 0 ,,
t~nha é Inar • todo. • arir __ ",~.'t. 



·, .&VlsrA DA CRB _ 1I0UMBRO DE U" 

~n.1M 'I"'" COIlY~ ..... osclldante de Di<C'Ít<l muito btru fonnado 
pa .... falar ... gntpO oõbrc OI proI:>I<:mas da adolucência. Na mes.na hora, 
6e diuc >10 "'I'"': " Nós ~ que y ....... bar ~ra VO<:â. E 1<:mOI nluito 
que Ih« diztr". 

Sugeri .i~<.Ia que n~o entralte jA para li ....,,;II.rio menor, pois a • 
.elite V(IQ~1o .... ra <> oxord6cÍ<.>. Ponderei que a yi<la de hllniI~, num lar 
tKo religioso como O Mio:, .. ria de grande valia ""Ta • l ua 10"",,,;10. Pois 
" nlC:nillinho r«pondcu; 

- Rdormarei o .... ,,; .. "io • li .. ",bel"", .. ; " tspirito de lamília. 
n """, I1Izio q'''' O PIlei .. Macedo .... ' ... 11: 

A, fI""ou,Iu r~li""r&t """ '" ,.mI1g;o '<los Ir"..., ... , rtI!<du; o. 
/ri-' • "" tII.fU g<g.""" gi{JoIolt. "'" idNi , "'" 1ft/tu. O. __ 
.;IUI' fOdem SI,. .....u0Jl .. ,'IH gulldu ~NitÔlfr~ DtmaM~1 SIhM, <lIuo 
d. IRJ", B_D, foi lnJ/ldo 1'01 o/roros MO porq •• IMU' f_'1O &0;' .. , IS· 
',.""rdimfrilu, ."", pO'qM' fi. u'nu>nlif"triDrn.m, 6<:,.. AO' wrigar6#I or
oIiHJrw. lu" q'ter dÕJi.r: nlud_ 'lO Iro,,, dr "'"dar, diw.,'''-'' tiOS; r.
".i~" n.",,,, 'lO hora d, ro""r. "OH' B<1'U r.("'''..,d .... 11";l1li,, : _ Na",,~ · 
do .. lUi, Im., rNbr .... ~ <Qm O ro~rMT t<Jra NliQ fÍM' don".~. Pragra,na 
d. p",jt;ria.o aJrGMU d. ,<lda, _ •• 

Essa. aI .... a mnnal~ da __ modttno.. Oi.;" I:lerolo XV: " O 
mundo jj Rio imqina OS 1aI,1o. penile<ll('S ~ fÍgoro5oL Domi""" Si"lio 
., ...... <i _ meninos; ~Ics Rrio n&: w\' mr.nino como êlcs mesmo O oio". 
O eaeroc:ial t ~",oIftr O amor t • fé ... ~ de Da .. na alma.. .. An
I .. morrn- 'I'" ponr" - é O I.,,,,, dos "';~'IIIJ. 

A itndiaçiG <.lo eroInU""'O do "Oubinhco" é u" .. nha .", s.,lvador ...... 
já a-."lc a ",ai, de 50 o nímltro õt p<rlidDO d~ fu,>dlçlo de núdeos. 
Muito nulo linha o biógrafo de Domingos Sivio quando diut : "A juvtn
lu()e 1\. nlo ... ro. ,,,,n flUI ~mbo:bi<la num .>'tO ... t oado. '1'1(. $I; tspetll 
lU RrrttlM"I"'lo por nl30 aqura po.ra " tingir um btlo . lvO". 

Que nDOtolgia de grandeu demonstra". noaoo II<IoIcsunt<:l I E mrno 
010 c.nil..,. os ""nrodor .. que nlo lorl\tU1t1 oIi",.."o • fom.. d~ 
de c:rmço. t de tM,roisnlO. 

EIcn....., o P:odrt aw. .... .." I\la biografia de Don' inp Sávio: 
"2m"''' ..n.s • j",-mtucJt, é ""'" n,""" cmboi>i<k "u'" .>'tO retesado que 
.6 t~ra _ I~ por Inlo itiUra a um .JvO l" 

"Ninguén' ~ nm ,,",MO ~n de sua. <OIlY~ ... " Por iua m~no, 
• (.i se do) mun.do ~ '"'''' criso de fé. 



PRIMEIRA REUNIAO DE CICOP 

(CATHOLIC INTElt-AMERICAN COOPERATION PROORAM) 

P'OgTama de Cooperação Catlilica Interamerlcana 

ChiCQ(lQ, 19 ,,23 d, jnurirc do 19M 

o CICOP ê wn projeto patrocinado 1"10 Comilê EpiilCO!"'l Norte
_AntetÍ<at'I'l I"'ra ~ Am<!r ica I..llIina, e cujo Presidente ~ O funm<>. Canl",,] 
C~,hing (I3O$lon). A 'eunião foi aprovada pela Pontifícia ComiS<liO para 
a A ..... rica U I;n" (CAL) e n:cebe~ uma bên~.l.o do Sanlo Padre por ca_ 
bograma w~i3do pclo Card .... l Cicog'ullti. 

Mai. do lO)) cltl"lf-1'1os .x.. Estado. Unido. e da A ..... rica L:ttina aqui 
se TOuni""I11. Sei. cardeais fi.u"-,,, de p'.sidtnles, t rio da A .... rÍ<'a l.ali"" 
-S . Emal . Quinl.ro, (Caraca.), LandAnturi (Lima) e Silva (Sanliago 
do Chile) _ e Irês do. E.",<loo Unidos _ 5, Eona5. Cu'hinl: (BoSlon), 
Meyer (Q,ieago) " RiUcr (Sou Lní.). 

A reuniuo assinalou o cou""" da pri",.i ... faS(: do CICOP, um pro
,,,,ma de <1 •• at105 'lu. tr~tará <lo ganhar a <!OOP"r>.çio ativa de lod"" os 
rnlólico. norl,,_anJeri«noo para ajudar li. lereja na ArrlÓTÍ<'a Latina. Ha· 
.... r~ ~t"õ<. an"ais oóbre teu"'. básiCOl arma do enlcudinJenlo ;nter
americano. 

O te",a d •• I. ano era: O pap.1 di> Igr.jo n" IIQW Alio/rica IAlill<!; c 
foi <Jese"Y<llvido por S. Enl." Mc Grath, aiopo litnl;, do l'2nan .... En""r· 
rava du", ""rs6es _ a a~}o rcligiosa e a oro"", t=poral na América 
Lalin~ _ qu~ {omm estudada. em grupos de discussão. 

Foram o1\vida. também as expo.iç<\« de personalidades lai •. torno 
Mons_ Larraín, Bispo de Tatca o P.-esiJc"lc do ÇELAM; Mono. H'ldor 
Cómar.>. Arcebispo clc Ol;oda e Rec:if,,; MOI". GT3ln;l1Í(1n, Di.-etor dos Ser
vi<;O$ Calórico. de Aj"da do Dl:S<1tyol . imtnto Só<:io-Eco"ômko; Rc. mo. 
Pe. Tiago G . Cloin, SCCretârio-G ...... r da Conferência dos Religiosos do 
Brasil: R_v""o. re. Renato PolMle. S.J " do C."tru Ikll.mlino de $:an. 
(iago do Q,ile: Pc. FrAn";oro Houtarl, <Ia Fe'leraçilo clt InstitulOS Tnt .. na
(ionai. para a InV<:sligação S6cio-Religiosa, do Friburgo e llogot~: Dr. 
A,iot;d .. Cah-ani, professor na UniV<:rsidade Cat61ica de Caraas; e Sr. 
sergio O .... Pretol, Di...-ror do Instituto para o ne.o"yol.imcnto do Olile . 

O S<-ol ad", H '''l>J1hrey. o Ar""bi.po Mons. Miranda, do M<!l<ico, • O 
Card""l C\I$hing. do Bmtoll, falar.", OÓb", A. "",-'l1 j"'''grm d" A",Jri<(J 
LQli'l<J , 

A rnt"ião =-ebnt u",a "''''$arCU1 do Pr .. idcnle ]olmson e UI"" carto 
do Cardeal ConlalO1tiori , Presidenle da CAL. 

Pela conlribui""" ao .,1\(·n<li",_nto inlc""...".icano. a C1COP oulorgo" 
doi. pTi-tU;os: "111 ao Dr. Alberto Lle'''. Ca",argo, da Colô,r.bia. c outro 
(f>Ó!""'''') ao Pt(',iÔ<'nl. Ke"nedy, dos Estados Unidos. 



... 
Cinqiict11a 1""';'05 de,,,:,,""' .~ram OS .m .... COI' r~po .. d. "t .. em mais 

do;" dia. de tslt1do, Foi ~plio:ado o ,";o.e .. que cort"tSJlO'KIc :oi> CEI_"l1 
de guiar" <I ..... "·oI.;n ... "to tio i"ici;ot;y ... 

MOIIJ. urrai" roncluiu: Teu/,o ";'/0 "1"; UIU <"".",. ~,,'e.utj'H.nM 
d. '1'" " A",Jrica l.olin(J I '''" C,mli,,.,,,. rris/ao, porb .. "n~"Jo. Nós, 
,or "osPI fiar/., . #amtn chriln d. rSIK"'''f<lS. ,,,,, f~ d. ""Slo ~ e 
~rq,., " Igr.jo "". El,.dlll Uuj<los rltmf'r ... "d. (}I , robl .. n •• '1'" no
fr.~laH'I>I. 

11 ENOOi'o'TRO REG IONAL DOS lm SSIO NAR IOS 
DO NORDESTE 

Convocados "ela "ComiulG Miu ioni,i> do NOl'<lute", I"(:un;n.",,,,,
de 29 de jnnho a 3 d" julho d. 1964, em Campin.o. Gr.u>r.Ie, P.raiba. 110 
oeIuit\.Ório dOI Pldrts Rtde"tor",t~ •. em Dooooong6, mi""iontrioe do Nor 
,t .. ,. em número de 29, r.pr~ .. nr."do divona, ordttIs " con8~aç6cs (23 
R~"torWa,. 3 FranciloCa'lOJ, 2 I ..... , i$w " t im>1o Maristl), 

Eap«i.1 ",.,...ao ",ertQ!' " ["'rt;,,;~o de Sua Ex." Ruo",.' Dont 
l1anUfl Pereira, Bi$pcI do: C,mpi .... (;n,1d/" do Pc. 10i0 &lista _""ali 
Gaucl, Vice-ProYinciaJ dos R~tor; ... u, c do ~. F.ri Senof;n .. P ..... 
rincial do$ F ... IIWCinos . 

CO.IIO baJ.o, se"";,...,, as Q)IIC1".s.:. do Encontro Rq;.,nal .so. M;";". 
n.,i.,. do Norr\cste de 1963: 

_ O objct;'·o d. MiOllo Gu.1 o! «>IO<'I r Um detuminado .orriUirio 
" eon estado de miulo" . ( Con vcrÃo, quc"" CXpl'us:\ 110 , ,,Ito c 
implia Utll" ..., ..... tttuf3'õlo da IlQStoral). 

_ O trabalho missio"irio se dtMllvoln , ~"Io h ""Iuimoes 
ou..., : Prq>t.f3'õl0 da Minio, )'ri·Miuio. MiSSolo PlOr, ;'u".nl. 
dita c PÕI-MiNlo. 

- A .~ da Pabt_ di< 0.:. .. de"" se, nUIIII linl. '1"'_ 
ricm.ítica. 

I".tind" dos pontoo &oillll moro:ionadoa. debat ... · te w. conjunto: as 
Coodiç6elt de u""," MiMio dh lt t ipo, I P~r.u;10 d. Mildo, Prê-MissiQ 
t P...".~lo, visando eon <"OnerelO a Miuão c;.ml da eidatSe Clmpin""sc, 
plallcjada .,.ra O aliO dc 1%S, 

o. •• Ct"loo foram introduzidos !,><:loo seguin •••• en," : Mial0 Ctn! 
no N"ordoPsr.., R .. ~io Paroquial, Expc&uciu no"'" de Mif.do, Cu • .., 
pelo Mundo lltlhor t P'rp;lo 'l"tricmitia.. 

Do. circulos rc5ultattlll .. lq'UinlQ <onc!UI6a t 5IlI:C'I6u: 

CONDlÇOES PARA UM .... MISSAO GERAI- - o. ,rrgaJ~tJ 
d. Missl<l de-eon possui, o Y.rd~ro captrito de GiRO 1.1iui0n6rio. Isto 
,mpla CO<ICrdamen'e: 



NO'l'E E ANO'l'1l ., 
- U"'a prolunda vida te<>logal, de 'lue nasce a <:01,,,,,,i.mda dc •• t ... ", 

. 1 ... """"iço da Igreja. A açlio mis.<;onar;a cnq"" d",r.se-i no 
I'lano de FaMO"'1 de Conjunto, em obediêncÍ;o ao. de..ejos do EI';s
eopado b",oilriro; 

- uma verdade;"" u;..., de vida <:01nuu;tlh;a, única ga",,,tia p"'" 
O t",balho da pró!""i,, equipe e pa .... ,una "",ior cíiciêncó« ,la ,..,;10 
em conjunto; 

~ e'" particular na Ig .. ja do Nonl .. te, um& sobriedade de esti10 <k 
vida. cone'po!1d",,,!o ao apêlo de Cristo Pohre. 

Visto ° d"",n"olv;mento da Teologia moderna e a oomI'J."ida<le do 
mu""", atual, urge 'lue os miss;onhios .. tejao, beln pr..parado. e espttia
lizados para .. la, à alt"ra d. sua voca<;ão : 

"'''tio_"", a "ectSsidadt. ,I<: uma o.i."I",.io Técnica no. ,Iiy",sos 
""ore. do u ",bol/l(l mi .. ionário. "I'e<:i:.l",eule 'lu.nlo i. I'rega<;io, 
i t/:cuica ". dinâmica de gmlJO!, ;i ps.icoJoi:ia da ma ... etc.; 
dc~n OS mi5$;onáTio. distlOr de un ... bi~l iOleca cent",l, alu.li.,d., 
I"'''' facilitar os ... Iudos em equipe; 
te duejj.\"~ 'lU. 1",="11\ un, estágio de u,n (o) auo (o) nun,a 1' .. 01· 
'luia. a l im de ""uti ' e." n,elhar O!I prolJI ... na. da p"lo",1 ordinária: 
loram indicado. 011 ,eguint .. ""Ior .. d. e.pecializar;ão: Renova<;lio 
do Mini"~rio Su:enlotal, R."ovaça.o da Vida Religiosa, Renova. 
~io dos Educ.",lãriOJ, Cateqn<5C, Ação Ca161irn. Especializada, Mo
vimento F.mil;ar Crist10, Liturgia, Sociologia e Olrinílo Púb1i",. 

Quanto aO bis~ • <I.ro 1«01, ~ indisvensáve1 'lue esteja,,' bem ao par 
dêstt nIOV;lI>enIO m; .. ioná,;o. que se: lará nO <eu l",r;16r;o e Iht <1êan a 
sua adeQo total. n imprtoeindí ... 1 que Cl .. 'enham a liJ11lt vonlade de 
lançar-se: <:<>Iet;vam.,,'e em e't",i", uniio com Ol' mi .. ionários n ... te es· 
Um;o de um. Pastoral de Coujunto t Mi .. iou." ia . 

Se o grupo missionário ""0 eu"""t",r O devido apoio . .. i mell>Or 1110 
aceitar uma Missão dÓcllc tipo. Resolveu·.., não pregar ma;. missôe. nos 
lupres o"<.te o vigário ,>ào lenha.. lim", V01\13<.1t de bzer <lo SUll paróquia 
u,,'" "co",unidade mi .. ionlirioo··, o (I"" é " dtStjo expr ... o do Episcopado 
11OrdO$'il1O (ja"eiro <k 19M). 

Na txtfl'{U~ d~ "'" Plall" d~ MiIS"" G~",' a .. angeliM<;io ler! prio
rid:lde à admini.tra<;iio dos $aera",o"t05, llOi. "'" ... im <:011""g\1;r-",-á o 
obj<1;vo P"">:)$to. Stmlo i.lo ponto paci fico, OS participa0",,, resolveram 
'I'" a Mi.s;lo <.I.," vi ... , moi. a prolnndirlad.: <lo que ;' ",tensão. Deve-,. 
atingir " .. m ..... " a(ral'és <Ie grup06 . po>IÓJko$. Nunc •. porém, ... pode: 
t .. rd .. de .i<1. 'I'''' a Mi.rio ~ u .. ncialme",e popular, isto " St """d. 
a todo6. o. g'upos ,o,vi,10 t!c "Iern .. nlo na "'a .... ·'. 

Quanto 30 l~rril6ri" " ~,i .. jO"Qr, obStrvou· ... " ne..,,,ida<le dt uma 
""i<I.de homogênoa (ZOI1. ]>II Slorol), pois ° ,i,tema ,Ie Mi ..... o Sl1(>Ôt': Uma 
roat raMornl de Conj \:nt<> d. ,·i"i,. ,.aréqu'a •. 



.. 
o ,,.,,,,., d4 j';"4Q Geral dovo: corrtapOl'der .. wn pru.o .uficimtoc '*"' pcrle< e<>Ioru .. 00I\I. "~on .Sla(\o de ~,iul,,". Isto dtpnl<kri do grau 

de cri>!;""i,m". do n;vel putornl, da ."tend o do território ele. 

PREPARAÇÃO DA MISSAO GERAL _ M~ G<:ra1 t .. a<;io 
global de todo. OI ~f~OI pMlonis de uma f,reja local m, "niia COA' . 
OI mitsionirio. confonne um Plano de E ... ngtlio:açJo. batc'ado ... rtali
.... obiclinmente too.bocida. Dai concluiu-to: qut é india~~l na 
prtp.raçio : 

_ ~m 0 .. ",,"1'0 do clero diOtts:ln" (hi.po. oacerdot .. ) com .. eqUIpe 

"';ss;'"".;. ; 
- Irã 011'301 de foruw;io putonl. hlllcionando sinlulti'ltamf1uc. 

unI pua. ...:t:rdoIes, 001'0 para feliriosu, • um IUttÍro ."" .... lei· 
P, rigoroaromtt Idecionado. i , 

- um pl,,".j~o .. n conjunto ., .. funo::bçlo de um '·C."tro MiJ.. 
$ionário" ti" que OI ..uuionil'lo6 atuam 0JnJ0 .... imtao:lore ~ 'I'" 
esta ligado int''''''''.''!. ao Sc:I:mariado diocesano. 11"'011,,;"1: 

- um levanta",o"IO 1Ót~"ôln;":' • r.ligiDSo, 'I". poua II:fVir de 
base ao plancjanlttllo, i. prtgaçlo. i durao;io da misüo clt.; 

- ~.~ que a puquisa .indique: 

OI) ~ .. 'In:ja HÜ. prtsmtt tnl todoJ OI lup ....... mbwu .. ; 

~) .. ..ti pruwtt d. modo adaptado; 

<) ... sti. presonte cn. tooo.s 0& ponIOl.-:haves: 

") ........ Ialidade • a pritica n:l\V01a do P'»'''; 

- faça·oe ",u Iev!onlamt;nl" por mti<> de I~, ... fOr poui~l, ou 
por meio da EacoIa de Serviç<> Socia.I ou ..,... a ajuda doo ptÓpf"io6 

paroquiarlol, lOb a dit'fÇio de um enlendido "" .... unlO (por ~,
pl<> u'na .... !i,ioA); 

- l>Cdi .... nl ". ",i" iOIlA';", • col~bora~io dos oocióloe<>s junl" ao 
S=eta,iado Regio .. al do Nordesle , fiDl dt chegar a "ma ficha 
de!i"ilin e I~nte v"lida: 

- um pIaoIC}ammtO feic" por Iod<>& o. rnp<>nÂ.~is. bür:o.do 111. ru_ 
lida<k coobecida pelo lennt_o; 

- o «nln> de tode. o aposto!aoo da I,reja ~ "propor I f,," t ".dm;
niolra, UI ucnomenlo,s", AlSÍm " plano aeri. feilo nUDl' linha de 
,...angell.",Jo e de cullo, ftr1 tnlendimenl" elel''''' <:um OI divtl'SO!l 
~W:loI; 



NOU I: AN0'16 

a) Ca/rtllUJ, pràpriamente dita: tende a Mi!do a dei"" ... bem 
IItrnVada, fom.mso catoqulstu, cn.tb auténlicoo (mn __ 
1",,-,"'. .t:..<IUCll><lar ... : ~oo:rio uma ~YlngeLino;lo adaptada, 
por mrio de a,uOI, rdifOl ""t. 

APOsloJ<1do d. 0 .... (10: <kn ocr dil\llnoiZll<lO, oollle Cilr possível, 
,.,"',,, li~lra r<>le1w~l~a, por eK,mpto ""'''<i'' .... dos ""fem>(\$. 
ug~ d. Mar;": deve ICT Levaru. a mn:l ver<Jadeir. e>'lOlIg.Ji ..... 
~ <!ao famiLiu, lC2tI !li: perder em atividade. ~ficiais.. 

Ar&! C/JI~": Hli",uJa .... para aawmir. ~liQÇio do ICU. 

ambim.lt, _o 1\0 IrabUbo corno na parÓQuia.. 
M~o Fa,"i&r Cru/i<>: incentiri-Io. UlUrnir 10 tdUC1<;iio 
.,istã <lu famHiu. 

b) OW~"'" QO , .. 110: proc.urar...,·á e<motituir U"" equipe d. Litur_ 
gia, d. preferi:ntia de homms, para a .pLk:a<:~o detiva da Cons. 
liluiç10 .oore • Sa,grada Liturgia do ConcIlio Vaticano 11. in· 
c.mi .... r><Io prinopaJmeme unJa ", .. ior po.rtkiJlll'õ1o da noi ..... 

NOI Luga. es ondo '1_ n10 hi culto, 011 rniuioo:l!.ioI ))<QC\'rario lOS

linoular • ",ilu pelo ridio, • ceItbnçlo da Pala ..... , luenário OU CIUUaS 

C""""" de paraliturp.. 
o. ucramenlOl .. jam leI"pr. celebradOl ""'" • 0";\11 ~dade po&

s/wl e lranspareça ~1e1 ° aspoeto """'unil.irin, en<tuanto se .pro ... ..;t.a da 
oporlunidade pan ev.,ogcli...- o J'OY0. 

A PRll-MISS,l.O. _ E1A. to" por objtt;vo direto •• onvenão a 
CrillO rID. Ig .... ja, d. que 111: lII:Çue a a,;dado:, uprc:ua ,'" apootolado. Por 
Í$IO p ...... " .. : . 

- I r'l\OYaçã<l da ....... taIidade mstã; 
- fonnao;io 00 tmt;do cio ~PIano de Em"'1:inci.·'ô 

- 'I"" Ine um rn'l'O ·de mililantes • um """,j_to no aposlolado 

O prOC ........ deve pOlluir uma grande Ilt.xibili<lade, partindo l'M11fI,e 
doa prOOlenw Ioc.o". ajudlndo OI mailanl'" a um tnglIjamento .... 1i$1a. 

Nesta etapa d~~. se ter a p""",npação de ali"..i, lodOl 1Il~.I.s que 
poII$IIm ler ,n1\l lu"'i~o de li cltran~a "" pastoral propriamente u". Ou na 
pastoral ambi ... tal, ,no tnO.i,nenIOl ditos "temporai.". 

O pruo da P"';'Misúo Itr" "",,';:10 pelo arna~urecimntft> do pnlprio 
trabalho, ""'" nlo pode III:T ~""menle proloopdo.. 

A PREGAÇ,l.O QUERIGMATICA. - Tebricament. nlo constituiu 
n.ai, problema para OI ",iQion.l.r ÍO$ nordc:stin<», devido 10 ftIOOnlro do 
ano pa<udo 
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A questão é de resolver o lado prático: matérias, esquemas a pregar 
etc. Neste sentido foram objeto de estudo: o Curso .pelo Mnndo Melhor 
e "Os grandes temas da Pregação Missionária( do Pe. Hitz, C.SS.R. 

Concordaram todos que as teses do curso e os esquemas apresentados 
formam um sólido ponto de partida para a pregação da Pré-Missão e da 
l\1issão propriamente dita. 

Pedem os missionários, à equipe do Curso pelo 11ul1do 11elhor, que 
se dê preferência aos lugares de 1vIissão, chegando assim -a uma mútua 
colaboração e coordenação em benefício ele ambos os movimentos. 

Na palavra de encerramento sua Ex.a Dom Manuel Pereira elogiou os 
missionários do N ardeste, pela procura sincera de colocar o seu trabalho 
110 ritmo do Concílio Vaticano lI, e aplicou às missões as palavras de 
João XXIII, de saudosa memória: Devemos dar 'Uma roujJagem nova a 
1111t patrimôn io sagrado. 

Campina Grande, 5 de julho de 1964. 
Em no-me .de todos os participalltes~ 

PE. CORNÍ'LIO VAN DER POEL, C.SS.R. 
Secretário da Comissão Missionária 

A IGREJA CATóLICA NA íNDIA 

(Dados do "BUan du Monde") 

Cristãos ................................ . 
Hindus ................................ .. 
Mussulmanos ........................... . 
Sikhs ................................... . 
Budistas ............................... . 
Djains ................................. . 
Zoroastrianos ........................... . 
Judeus ................................. . 
Outras religiões ................... ~ ... . 

8 974 000 
333 506 000 

38 940 000 
6 841 000 

119 000 
1 780 000 

123 000 
29 000 

1 180 000 

Os católicos são 5 360 561 (dos quais 1 521 561 são orientais), 
mais 338 665 católicos de Goa. Sacerdotes: uns 6 000. (1 500 orien
tais). Há 14 549 religiosas, repartidas por 103 congregações, das quais 
49 são indianas. Há ainda 11 seminários maiores com 1 485 aI unos 
e um milhar de alunos nos escolasticados das congregações religiosas. 

Os católicos estão distribuídos muito desigualmente: nas regiões 
do Ganges e das orlas do Himalaia são 12,3%; na índia Central e 
Bombaim, 9,3%; em Madrasta e Sureste, 34,2%; em Kerala e eosta 
do Malabar, 44,2%. Há um total de 72 drcunscrições eclesiásticas, 
com o Cardeal Valeriano Gracias como Arcebispo de Bombaim. Essa. 
cida-de conta 4 ml1hões .de habitantes e é o centro industrial e o 
pôrto mais Importante da índia. 

(Extraído do Boletim Informativo do GELAM, abrJl de 1964) 



CRB-Nacional --- Recebemos o 11.' 3 do BOLETIM FORMATI
VO-INFORMAL DA CRB DO PARANÁ. É um pequeno periódico 
de quatro pàginazinhas apenas, mas bem ideado com resenhas sôbre infor
mações nos campos de maior l11terêsse para a classe de leitores a que se 
.destina: religião, educação, sociologia, saúde etc. 
o No primeiro pla,no vemos um artigo de fundo assinado pelo Revmo. 
Pe. Frei Agostinho Maria de Capinzal, O. F. M. Cap., DD. Presidente da 
CRB-PR, transmitindo sua expressiva mensagem aos religiosos, na qual 
"frisa determinados aspectos do estado de vida religiosa, sem deixar até d~ 
:recomendar a leitura de alguns artigos publicados na Revista da CRB; 
Sôbre a educação é de notar a alusão ao VIII Congresso de Escolas Par
ticulares a se realizar em Salvador, onde será apresentada uma tese em 
que, ao lado de boas sugestões, há a lamentar a ausência do ensino religioso. 
Outro setor é o das notícias e avisos que se relacionam com os departa.,. 
mentos de Assistência à Saúde e de Serviço e Assistência Social. Vem a 
constituir pois êste Boletim tml "cantinho" muito útil e interessante para 
os religiosos do Paraná em especial. 

A seção estadual da CRB dêsse Estado está assim de parabéns pelo 
esfôrço e realização de que dá exemplo em prol da causa de Deus e das 
almas que a file se votaram pela profissão dos conselhos evangélicos. 

Carpina (Pernambuco) cc- No dia 16 de agôsto último, festa 
de São Joaquim e ao mesmo tempo aniversário natalício de Dom Bosco, 
realizou-se nesta cidade, num primeiro encontro, fraternal e amigo, o DIA 
DAS RELIGIOSAS DE CARPINA. 

Com 30000 habitantes, Cat"pina é uma cidadezinha de certo modo 
privilegiada, pois, além de desfrutar de um clima saudável e ameno, abriga 
em seu meio sete congregações diferentes: Salesianos, Filhas de Maria 
Auxiliadora, Irmãs Dorotéias, Irmãs de São Vicente de Paulo, pamas 
da Instrução Cristã, Servas da Caridade e Filhas de Santana. A atestar 
o devotamente a seus misteres, podem contar-se dois noviciados, três juve
natos, vários colégios, patronatos, casas de repouso e asilos de caridade. 
Verdadeiro oásis do Nordeste brasileiro! 

Integrando o programa do encontro referido, deu lfllClO às conferên
cias o Revmo. Pe. Genário Augusto de Melo, S. D. B., DD. Vigário desta 
cidade. Versou sôbre a vocação religiosa à santidade pelo apostolado, abor
dando a doutrina do Corpo Místico, a atualização apostólica e combativa, 
vivência de fé, destemor noS insucessos, planos da paróquia em colaboração 
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com uma equipe de religiosas. Houve a seguir missa em vernáculo, com 
a participação de 90 religiosas. Alguns salmos foram cantados; e a co
munhão constituiu na verdade o laço sagrado. 

Após o almôço em estilo americano, com a participação das noviças 
salesianas, houve show versando sôbre passagens do Evangelho, cantos 
folclóricos, "programa radiofônico" etc. A animar ainda mais o encontro, 
houve sorteio, que premiou a tôdas as presentes, seguido de uma alegre 
Hpescaria". 

O Revmo. Pároco apresentou por fim as resoluções dos debates. Con
firmou a designação da equipe de religiosas para os trabalhos paroquiais 
e convidou a tôdas para a próxima reunião a 22 de novembro. 

RETIRO PARA RELIGIOSAS 

Na primeira quinzena de janeiro próximo, no Convento 
Nossa Senhora do Cenáculo, o Sr. Cardeal-Arcebispo do Rio 
de Janeiro, D. Jaime de Barros Câmara, pregará um RETI
RO ESPIRITUAL só para religiosas. 

Inscrições, no local do Retiro, com antecedência. 
Enderêço: 
Rua Pereira da Silva, 135 
Laranjeiras - GUANABARA 
ZC-Ol 
(Tel.: 25-8133) 

AÇAO DE GRAÇAS 

26 de novembro, Dia Mundial de Ação de Graças, convida a CRB-Na
cional a tôdas as casas religiosas a teste11tunJzarenl, sua gratidã.o à Santíssima 
Trindade por tantO$ favores alcançados ao longo do ano que está para fin
dar) o prime-ira dos quais ferá sido. certamente a terceira fase do Concilio, 
tão. rica de luzes e de. esperanças. 

COMUNICAÇÁO DO PADRE MAURíCIO BRUNI, eM. 

Em fins de janeiro de 1965, haverá no Colégio Arquidiocesano 
de São Paulo, Um SEMINARIO DE ATUALIZAÇAO PARA 
IRMAOS DIRETORES DE EDUCANDARIOS. Ontros esclareci
mentos serão dados através de circular. 



PE. ALFONSO GREGORY - Como co
nhecer melhor a paróquia (Ca
dernos de estudos sócio-religiosos 
brasileiros, n.o 2), CERIS, Rio de 
Janeiro, 1964, 230x160 mm, 74 pp. 

Padre Gl'egory, DD. Diretor do 
CERIS (Centro de Estatística Re
giosa e Investigações Sociais), pu
blicou neste caderno tôdas as eta
pas de um levantamento paroqui
al. É o primeiro opúsculo em lín
gua portuguêsa que trata, de modo 
prático, de todo processo a adotar 
no campo de orientação técnica 
sôbre o levantamento nas paró
quias. O autor nos apresenta e ex
plica, com grande experiência, as 
técnicas a serem usadas no dito 
processo. Constituirá êste cader
no um guia auxiliar bem prestimo
so para os pastôres de almas, com 
vistas a melhor conhecimento das 
suas ovelhas e da situação sócio
-religiosa das paróquias, principal
mente as urbanas, cujo número de 
pessoas ultrapassa não poucas vê
zes os limites compreensíveis. 

É um modesto mas precioso tra
balho que se recomenda pois a pá
rocos desejosos de promover a re
novação paroquial. Renovação que 
pressupõe bom planejamento e au
têntica animação apostólica. Mas, 
como planej ar êste esfôrço se não 
se tiver uma idéia exata do que 
seja a paróquia onde se quer im
plantar a Igreja? Através do le
vantamento, poderá sim o pároco 
conseguir flaber que esforços sociais 
e espirituais sua paróquia exerce. 
Bom senso e conhecimento do ho
mem são muito importantes, ma5 
devem ser apoiadas pelas pesquisas 
sociológicas e pelos levantamentos 
em questão. Isto vale sem dúvida 
para a cura de almas nas paró
quias das cidades, engaj adas ho
je mais do que nunca numa socie-

dade dinâmica. O obj etivo desta 
!publicação é, sobretudo, prático. 
O autor se propõe acompanhar o 
vigário, passo a passo: explicação 
das fichas para determinado in
quérito, preparativos imed1atos, le
vantamento prõpriamente dito, 
análise dos dados obtidos e utili
zação dos mesmos. No fim do ca
derno, oferece ainda o autor um 
modêlo para recenseamento da as
sistência à missa dominical e ane
xos com tabelas e figuras interes
santes. É de esperar, assim, que 
muitos vigários venham a adqui
rir êste caderno e dêle colhêr al
gum proveito em ordem à desejada 
renovação da vida paroquial. 

G.J. DEELEN, 58.CC. 

FERNANDO Aclm.I.Es DE FARIA MELLO 
-Como Aprender Melhor, VaI. 
IV da Cal. uEscola e Vida" 
AGIR, Rio de Janeiro, 1963, 1 vaI. 
bl'., 215x140 mm, pp. 60, Cr$ .. 
300,00. 

Para a consecução de qualquer 
reaLização, para a colimação de 
uma finalidade, é necessário um 
método, um programa. Os esque
mas são imprescindíveis na carrei
ra espiritual; também de relevân
cia para as vidas intelectual e fí
sica. Conseguiremos manter boa 
saúde mediante certas normas de 
viver; obteremos proveito intelec
tual conforme o método empre
gado. 

Deve haver, entretanto, entrosa
mento nos aspectos da vida do 
homem, pelo menos até certo pon
to. A vida intelectual carece de 
exercícios físicos e o corpo, de pro
cessos mentais para mantê-lo são. 
Com a inteligênCia podemos cui
dar da saúde e com esta haurir 
maior eficiência. para a aprendiza
gem intelectual e também mate-



702 REVISTA DA CRB - NOVEMBRO DE 1964 

riaI. Pela experiência cOILSegui
mos bons resultados, porém com 
perda de tempo; para evitar êsse 
lapso, havemos de compulsar um 
manual adrede. 'E Fernando Achil
les de Faria Mello nos oferece êsse 
manual. 

Os estudantes podem ver nêle a 
maneira de .se comportarem tanto 
física como intelectualmente no 
estudo. Idéias certas e interessan
tes, multas ignoradas pela maioria. 
dos estudantes e ... até por mui
tos professôres e pais. Eis algu

-mas: CIO esfôrço ,bem aplicado ... 
remove montanhas. Que,.er apren
der é uma condição indispensável, 
mas será necessário também saber 
estudar. Planeje o seu estudo. 
Memorize. .. sem decorar. Se 
sentir sono, levante-se, ande .. ~ J 

tome um copo de água ... Relaxe 
os músculos. Coluna vertebral ere
ta, Renovação do ar. Luz melhor 
possível. Na véspera da prova pro·· 
cure dormir cedo. "Colar" é en
ganar-se a si mesmo, A cultura 
geral é importante para que você 
seja "um homem de visão". Se vo
cê não se sente firme' quanto ao 
curso ou profissão, por que não con
sultar um Orientador Vocacional'? 

. Procure aumentar a sua velocida
de de leitura. A leitura eficiente 
se lfaz sempre numa velocídade 
maior do que a leitura confortá
vel. Tome' pouca nota durante a 
aula. Procure dormir de sete a oi
to horas por noite, .. " 

I.O.F. 

Concílio Vaticano II, Vol. lU, 2.a 
Sessão (set.-dez. 1963), Ed. Vo
zes, Petrópolis, Frei Boaventura 
Kloppenburg, O.F.M., s.d., 1 
vol. enc. 220x155 mm, 56ü pp. 

O "Serviço de Imprensa do Con
cilio" começou, desde o início da 
segunda Sessão, sus1Jendendo a até 
então rigorosa diSCiplina do sigilo, 
a pub~icar diàriamente, através de 
boletim oficial. o relatório porme
norizado dos debates reali'7ado') na 
Aula conciliar. Isto facili""a sobre
maf'ei.ra o trabalho do historianor 
do Concílio. Mais do que no se-

gundo tomo de "concílio Vaticano 
n", Frei Boaventura pôde, neste 
ter::=eiro volume, limitar-se a "com
pilar" êstes relatórios oficiais. 

O caráter pessoal e original do 
volume que estamos apresentando 
mais consiste, es~a vez, no modo 
de tomar posição perante a_j duas 
correntes que se manifestam en
tre os padres conciliares: a "tra
dicionalista" e a "progressista". 

Não achamos muito feliz nem 
bastante objetivo êste "modo". O 
autor tem todo o direito de cla
ramente tomar posiçã.o em favor 
da corrente- "progressista" que in
dubitàvelmente representa a gran
de maioria dos padres conciliares. 
Mas êle se permite interpretar de 
tal forma. as intencões dos expoen
tes da linha "tradicionalista" que 
suas observacões pkante-:: e irôni
cas podem insinuar a leitores in
cautos a conclusão: "São_ caracte
res mesqUinhos que querem à cus
ta de tudo - eventualmente da 
verdade e do hem das almas
ma,nter a tradicional posição da 
Cúria Romana na Igreja univer
sal", A ironia. porém, é uma arma 
perigosa I 

podemos tomar francamente po
sicão em fa ver da ala "progre.ssis,
ta" do Concilio, mas não devemos 
deixar de resDeitar as opiniões e. 
mais ainda. as pessoas da aja 
"tradicionaliF:ta". lt questão de 
justiça e caridade, 

A terceira parte dêste volume 
(pp. 409-553) apresenta uma série 
de documentos: o,,> te'Xtos ·con"i1ia
res da Constituicão sôbre a Litur
gia e do Decreto sôbre OS meios 
de comunicação social. vários do
cumento" pontifíciOS e discursos e 
declaracões de importantes figu
ras do Concílio. que dão um pere
ne valor ao volume em pauta. 

PE. TIAGO G. CLOIN, C.SS.R. 

Las tareas de la Iglesia en Amé
rica Latina (Aspectos teologi~o3 
y sociologicos), FERES. Bogotá, 
1963. 1 vol. br., 240x165 mm, 
164 pp. 
A atuação do Episcopado latino

-americano no Concílio Vaticano 



RBCENSOES BIBUOGRAYICAS 

n. TU(>(> <> , """'''. c ...... 

JOÃO MO"~N" _ o Mlin40 8 BIi, 
AOfR, Rio de J aneiro, 1~3. 1 
vol. M ., 185,,120 mm, Z3! pp. 

JoiIio Mohana ~ nome I' bem 
conhecido das letnl brasUel ..... 
Ml!d lco e aaeerdot..!, escritor do Ine
pvel merecimento, oforece ~Ie 
e<»n o MUNDO )!: EU IlmQ vw.o 
amplIO e bela do mun"" em que 
'I1nmo., sobretudo do mundo que 
Ie delineia li. luz di. f!. cc",!uan
to o a utor ...a.v ...... ""u livro pa-

ra O coraç1o, para a Intollg~ntla e 
para a aç10 daqueles "que due
lam ter r6·, a verdade 6 qU qual_ 
quer leitor deproende nl le mara
vilhosa coMAnea d. conceiio!, 
nwna llnluagem dl8Cursl .... e plto_ 
re4Ca 5Gbre .... rladooo e os mab im
portante. problemaa da . lda, nol
<I • • valor d", sser\tu .... , mlodo e 
perenidade de emlo. consUtul~ 
• n,.tureza da IlJHla. peca<lo. li_ 
turgia. sanUdade, amor. In.ndeau 
da voeaclo humana .. , enfim um 
deslllar de Imaa:eIl$ di. vida coU· 
dlana entre O mundo Cislco e o 
mundo nlo me!>O& real, O esplr{. 
tl1lll. 

Slo freqllentel! e ""m))te escla· 
Uddas allnnaç6u com que o au· 
tor COlOCa O .NU.O dentro 'do 
mundo em. seu deYldo lugar . Ex· 
Pondo que.ot6es <I. Interflu rell-
11I0I0 e hwn.no. 61. o faz de lor_ 
ma .traent..! e sempre lhe ap6e seu 
",mo crll1nal. COl rlgln<lo ou apur· 
lriçcando pOIlLoo d. y!ata, de<lu· 
z1ndo prlntlplol, despertando a es· 
tlma pela ))OSlçlo do homem ia"" 
ao mUndo. Qualquer wt1UIe, '11<81-
mo aq"",la, qu~ pareeem ",,1 ... 1-
tlGmenfe Int6rlor<!" fllllllUlJ, por_ 
#110m, altm da dlm .... ,tfo """f4I, 
11m4 ,u""m40 <l6sm1c4 (]l. lUl. 
o autor se morça. por <lar a Idéia 
de entroaamento da ))arte do h0-
mem <:OJl\ O mundo que O cerca e 
em contato com o ql1lll f ie deve 
achar a felicidade. porque dentro 
do plane do Crlac\o:r. 

"E8CrltM pOr quem vba "",Ir 
pa,o". -.lo plglnu repa..,sas de 
vigor e ot.lmlsmo .rllltl.o que ... "OI 
olereeem. l!:dueadort!S e I'Uj)Oo&é.
ve!a ])fila oplnllo ptibllca. erentea 
ou d....,rente&, eru<ll~ Ou i"cultos, 
encontrru'io ne.te pequeoo IIYro 
81'&ndes verdad .. que, tradu:<lda~ 
em t.!rmco almpl .. e aem "tuer 
caminhO. . . fabricar uma seme,,· 
te" • • de algum modo. contrIbuIr 
pata uma ,w.o mais !>ela e ver
dadeira do mundo que habitamo!. 

•• M. 
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D~ ,_ l:otIlo6r~ !Ih f'_ , 
JUN DM"~,t.(Iu - 86Meo/lflJ_ 

Urlo " ItIlMrlo>. \.ra4 . do orl_ 
glnal ,..,.ch por Maria L8.urt. 
Phllbert. 19114, I ~ . br" l10~145 
mm. Sle pp. 

&u><o 1>. Sot..wF." _ IIIId4ç4o 
11m",,", trad. 60 ~ 
lrando por PrOl. (;a.lo. LOpU 
de MUtos. 111&1, 1 ""L. br ., 21"" 
14(1 mm, 418 pp. 

Ih EoI~ v_ ,..~ ... : 
Orro Zn:.u - IlIlWflld4Alllt_ 

rlCII (doida UI'IO.~ n_ di ... ), 
IV VaI. lo.", \.ra4 . do VoIdomlro 
Plm MarUnl, IH<!, 18[b<l30 mm, 
ts8 PIl . 

Diva lMaIOrT. _ li .. D,. _ 
,,",10. t.r.d . da. ltel~ di. 
Companhia da Vl",III'\, 19&t. I 
Y<Il. en~ . • l6OxlOS mrn, li2 PIO . 

R1CIIUlO C_H., C. S. SP. -
BmllllG Sol .. ' .. s ... " 8ft H_. 
\.ra4 . de JPm AJ)OI6nIo Well. 
O.P .),! .. l~. 1 1'01 . br " 1&5. 
i!O 1nlI\, 22t pp. 

l.oulS Uot;,"u, OnIto<tano _ /711-
dclç.Io CrlrUl, tJad. M orIcln&l 
rrar.:â por Oen.""" Danlu 
BAfTt'tO. ,t«. I \'OI . Ior . , 1$S~ 
no mm, lU pp. 

J~ 111,;1\" OI DllACAJIçll SoA.lI:$, 
a .J . _ Vl4lctJmlr So!op_ ..... 
A/ma "" R""" li dtJ I~r$. 11l6f, 
1 '1'01 . br. I~UO mm, 1110 pp. 

G~ S U,,,"UND _ li CtfllÇOl lia 
Homem PrlmW"",, \.ra4. do orl
llnal .Iemfoo por CalO -'I .... de 
TOledo, I yOl. br ., 1101<110 """
UI pp . 

, ..... 1< • • ril~., 

JOSUIUIA ~IVÁ "" BA .... CUD. 
_ C • ."fIlA<>, tnd . de Allplo 
Mala 4e c..tro. Edl~ p,o.NO
RAMA, Il1o PaolO, 1"" I voI . 
br., 210~136 Mm, In pp. 

CEd~", V, .. "a,t., _ .... _ M"''' 
~otr4l<l, (lIkIInlb, <I, Santa Bor 
tw.. na.cardlnJ, tnd . <lo ottcI
na! lt&llano \lO< Nlec>Iau noaa..
dIn li Am __ ardln. 19&1, 
I val . b • .• IIIOxUO mm, 13& PII. 

REVISTAS 

no 8tatll, 

Ca~ VO<'IlC1on.aIl _ .n,_ 
.... utubro 111M, &Ao Paulo. 

Cvea <IM I'/Idr .. _ lun-aa:~ 
19&1, 8lo .... 1Olo. 

COI""m," _ J"lho-l.f6d.o li ... 
lembro 19&1, llAo PaulO. 

fu!1IIIta BTlllIltlra d. ...Itt4N 
N<tagolgl __ auto -dezemb ... UI$:!, 
lUa de J...eI .... 

RnIola d.I HIIt6rl<z" Aru. _ Ano 
n _ ... 0 I, Belo Horlllon'e. 

SpOII,a Chl"l.li _ "~tnbro IgM, 
Pet.rópOl~, RJ. 

VG'''' _ apto e .eumbro 111M. 
Petropol~, lU . 

)),0 10_' 

O CIari .... _ Jomal <llooe&ano 
n.0s '18 a 105, w:a.:ao . 
CO"'~R _ abril·l,,,,"" 19U, ...... 
II'rtUloI d.I D......w _ Ano 

XXV. marw 111M. ~. XXIJT, n .O 
115 Medellln (COI&nbl. ) . 

ItlMTarlM'" _ I.br lt.junl:o 1004. 
BTttn (""'1"",11 . 
t.~ _ a_to 11M. ~. 
Orfom. _ lan.-JuJho IMI, ca· 

nIC". 
T«>/Ot1f<1 , Vida _ abrll·janho 

19M. Sa~lI0;0 (\O Chl!e , 
"ida JlelIgjolll l~ho· .. asto 

1W4. Madri. 


	CAPA1
	641
	642
	643
	644
	645
	646
	647
	648
	649
	650
	651
	652
	653
	654
	655
	656
	657
	658
	659
	660
	661
	662
	663
	664
	665
	666
	667
	668
	669
	670
	671
	672
	673
	674
	675
	676
	677
	678
	679
	680
	681
	682
	683
	684
	685
	686
	687
	688
	689
	690
	691
	692
	693
	694
	695
	696
	697
	698
	699
	700
	701
	702
	703
	704

