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A evangelização dos pobres

Monsenhor Marcel Lefebvre

Preâmbulo:

Numa entrevista concedida ao Osser-
vatore Romano pelo Cardeal Veglio, 
Presidente do conselho Pontifical para 
os migrantes, este último denunciou 
oportunamente a escravatura moder-
na, que atinge um número impressio-
nante - 2� milhões - de «vítimas de 
tráfico, com o objectivo de exploração 
sexual, assim como o triste fenómeno 
das crianças soldados». (�) Em sequ-
ência, recordando a necessidade de 
acolher estes «migrantes» com cari-
dade, ele pronunciou estas infelizes 
palavras: «Estas pessoas têm necessi-
dade de conforto e esperança para fi-
carem habilitadas a reconstruir a sua 
vida. Uma resposta é bem acolhida 
por todas as religiões. O importante 
é respeitar as crenças religiosas dos 
outros, sem intenção de converter 
as pessoas que se encontram em 
condição de fragilidade». (2)

Desgraçadamente, esta ideia não é 
nova. Monsenhor Lefebvre numa 
conferência (3) magnífica sobre a 
evangelização dos pobres, já denun-
ciava esta ideia, facultando-lhe oca-
sião de evocar as suas recordações do 
tempo de missionário que o “Semper” 
não resiste em vos reproduzir.

(o estilo oral foi conservado)

«É necessário talvez ter estado em 

contacto com as populações inteira-
mente pagãs para nos darmos conta 
do que Nosso Senhor Jesus Cristo 
trouxe à nossa sociedade. Se havia 
qualquer realidade que interessava às 
populações pagãs - era Nosso Senhor 
Jesus Cristo. Quando, visitando as al-
deias pagãs, no Gabão em particular, 
porque foi lá que tive ocasião de viver 
mais imerso nos meios pagãos, du-
rante os treze anos que eu passei no 
Gabão, e durante os quais tive ocasião 
de estar não apenas no Seminário, 
durante seis anos, mas em seguida 
sete anos verdadeiramente na selva 
- eu tive ocasião de falar, na sua lín-
gua, a estes pagãos, para lhes ensinar 
o Evangelho, para colocá-los em con-
tacto com o Evangelho, em contacto 
com Nosso Senhor Jesus Cristo.

Nem se pode imaginar o impacto que 
pode ter, nestas almas frustes, nestas 
almas absolutamente incultas, pois 
que nenhuma sabia ler e escrever, o 
falar de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
o falar da Cruz de Nosso Senhor Je-
sus Cristo - é bem o que diz São Pau-
lo (4) - e é precisamente isso por que 
eles esperavam, era de Nosso Senhor 
Jesus Cristo de Quem essas almas ti-
nham necessidade. E eu recordo-me, 
por ocasião das visitas do Sahara, 
tendo tido ocasião de visitar oasis, e 
de entabular contactos mesmo com 
populações muçulmanas, de haver vi-
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sitado escolas muçulmanas, que eram 
evidentemente organizadas pelos Pa-
dres Brancos, ou pelas Irmãs Brancas, 
que se encontravam nesses oasis.

Pois bem, o que é que interessava a es-
sas crianças? Era que lhes falassem de 
religião; quando se lhes falava doutra 
coisa ficavam distraídos, desde que se 
lhes começava a falar de religião, os 
seus pequeninos olhos despertavam e 
ficavam atentos; é, ainda assim, extra-
ordinário. Em última análise, extraor-
dinário ? Não! Afinal de contas é bem 
ordinário: Nosso Senhor Jesus Cristo 
é realmente o Deus dessas crianças, o 
seu Criador; não é possível que Deus 
Nosso Senhor que é o Criador destas 
crianças, mesmos destes pequenos 
muçulmanos, não é possível que não 
exista uma afinidade entre Aquele 
que os criou, Aquele que os redimiu, 
entre Nosso Senhor Jesus Cristo e 
as suas almas. Consequentemente, o 
facto de falar de Nosso Senhor àque-
las almas - cativa-as imediatamente. 
Então quando se inventaram os ca-
tecismos progressivos - não os cate-
cismos progressistas, mas os catecis-
mos progressivos - estes catecismos 
progressivos, inventados bem antes 
do Concílio, talvez uns �5 anos an-
tes, diziam: «Não se devem ensinar 
as verdades da Fé às crianças, porque 
elas nada podem delas compreender. 
Como quereis que elas compreendam 
seja o que for das verdades da Fé antes 
de saberem que Deus existe? Então é 
necessário, primeiro que tudo, expor 
às crianças as verdades naturais, a fi-

losofia, decididamente, falar-lhes da 
existência de Deus, provar-lhes a exis-
tência de Deus, e de forma muito doce 
conduzi-los a uma verdade religiosa; 
e ulteriormente quando eles tiverem 
compreendido a existência de Deus, 
então poder-se-á começar a falar às 
crianças na Revelação de Nosso Se-
nhor Jesus Cristo».

Tal é insensato; é esquecer que Nos-
so Senhor Jesus Cristo é igualmen-
te o Criador. Pelo contrário, nada é 
mais capaz de transformar as almas, e 
mesmo as almas das crianças, do que 
o comunicar-lhes Nosso Senhor Jesus 
Cristo, relatar-lhes a vida de Nosso Se-
nhor; nada é mais susceptível de tocar 
as almas das crianças. Constitui um 
grave erro supor que seja necessário 
esperar pelo conhecimento das verda-
des naturais para então comunicar às 
crianças as verdades sobrenaturais, é 
um erro considerável. É aproximada-
mente como aqueles que dizem, e 
tal é frequente, que os missionários, 
quando estão em missão, não deve-
rão, antes de tudo o mais, pregar a 
religião, pois que quase constitui 
uma falta de caridade pregar a reli-
gião aos infiéis antes de lhes minis-
trar um mínimo de nível de vida que 
lhes permita viver humanamente. 
Para quê pregar o Evangelho a pesso-
as vivendo de uma forma quase inu-
mana, que possuem um estatuto, um 
estado social, um estado físico, com-
pletamente diminuídos? Tal asserção 
é verdadeiramente surpreendente, eu 
diria quase diabólica, porque trata-se 
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de privar estas pobres almas, é pri-
var as crianças, é privar os pobres, 
da realidade mais rica que eles po-
dem possuir; do que existe de mais 
belo e eles podem receber, e para o 
qual se encontram receptivos; é pri-
vá-los precisamente da única reali-
dade, que em definitivo, eles podem 
receber; a única realidade à qual se 
podem proporcionar e adaptar; e 
talvez mais fácil e rapidamente do 
que as pessoas bem garantidas, que 
vivem confortávelmente e são ri-
cas. « Esurientes replevit bonis» diz 
a Bem-Aventurada sempre Virgem 
Maria, Nossa Senhora; «esurientes 
replevit bonis, et divites dimisit ina-
nes»: Cumulou de bens os famintos, e 
aos ricos despediu-os de mãos vazias. 
É isso mesmo! Então pretender-se-ia 
tornar ricas estas pobres almas que se 
encontram integralmente preparadas 
para receber a Verdade Sobrenatural 
de Nosso Senhor Jesus Cristo, e im-
pedi-las de possuir o que torna a vida 
sobrenaturalmente feliz.

As Aldeias Cristãs

Porque não é a riqueza que constitui a 
vida feliz. Asseguro-vos que se tinha 
muito frequentemente a impressão, 
e aliás uma impressão muito curiosa, 
ao ver que estas tribos, com pouca 
roupa, que viviam em cabanas mise-
ráveis, viviam da caça, da pesca e de 
algumas poucas culturas, possuíam 
um espírito muito mais alegre, muito 
mais feliz do que aqueles que viviam 
em palácios. E certamente se deve 

realçar que quando tais povos acredi-
tavam em Nosso Senhor Jesus Cristo, 
quando eles se tornavam cristãos, eles 
se transformavam, tudo isso transfor-
mava verdadeiramente a sua alegria e 
a sua vida; é certo; e a tal ponto, que se 
podia quase observar fisicamente, no 
seu rosto, aqueles que eram cristãos e 
aqueles que o não eram; é verdade; as-
seguro-vos que é absolutamente exac-
to; porque os cristãos possuíam uma 
expressão descontraída, um rosto ir-
radiante de paz; enquanto que os ou-
tros encontravam-se frequentemente 
submetidos ao temor, ao medo, dado 
que viviam numa atmosfera saturada 
de espíritos pagãos. Eles disso estão 
convencidos, e têm razão; têm razão, 
porque habitam no mundo dos espíri-
tos, crêem em Deus, mas Deus não se 
ocupa deles; são os espíritos inferio-
res que se ocupam deles; então é com 
esses espíritos que eles se relacionam, 
e tais espíritos encontram-se por 
todo o lado, sempre prontos a fazer-
lhes mal, sempre prontos a prejudicá-
los. Então é necessário afastá-los. Ao 
iniciar uma viagem é preciso expulsar 
os espíritos que vão-nos fazer mal du-
rante a viagem; parte-se para ir buscar 
alimentos, e há espíritos que nos vão 
impedir de encontrar alimento; todo 
o tempo, todo o tempo no temor; en-
tão, evidentemente, esta espécie de 
tormento contínuo dos espíritos que 
os envolvem, confere a essas pessoas 
uma face contraída, um rosto que não 
irradia felicidade, que não está paci-
ficado. Pelo contrário, o cristão que 
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está liberto dessas crenças, que coloca 
a sua esperança em Deus, que repousa 
em Deus, possui um rosto distendido, 
alegre, goza de paz, está calmo, e não 
possui aquele temor de tudo o que lhe 
pode acontecer de mal, porque, para o 
pagão, tudo o que lhe pode acontecer 
de mal é por influência dos maus es-
píritos; nada do que lhe acontece, na 
sua sociedade, na sua aldeia, sem que 
um mau espírito esteja lá, operando, 
constituindo a causa de todo o mal 
que o pagão sofre. O que provavel-
mente não é inexacto: Eles crêem em 
demónios.

É por isso que devemos pregar. Se eu 
vos digo estas coisas, é para contrariar 
estes falsos princípios que quereriam 
que se não faculte mais Nosso Senhor 
Jesus Cristo às almas que O procuram, 
àqueles que d’Ele têm necessidade, 
àqueles que O esperam. Não constitui 
uma prova de Caridade afirmar: «É 
necessário, em primeiro lugar, cons-
truir casas; é necessário, em primei-
ro lugar, instalar convenientemente 
todas estas pessoas, ministrar-lhes 
roupa, fornecer-lhes dinheiro, rique-
za, enfim dispensar-lhes um nível de 
vida mais humano; e então ser-lhes-
á proclamado o Evangelho.» Ora isto 
não constitui caridade, não constitui 
a verdadeira caridade. A verdadeira 
caridade consiste em facultar a essa 
gente, imediatamente, o essencial; 
em conferir-lhes o fundamento da 
sua alegria, da sua felicidade so-
brenatural, da sua transformação 
interior. Aliás, não haverá mais ne-

cessidade, nesse momento, de buscar 
a roupa para se vestirem; não haverá 
mais necessidade de procurar mate-
riais um pouco mais ricos para edificar 
a sua habitação - eles farão tudo isso 
sozinhos, porque possuirão a preocu-
pação do trabalho, porque nutrirão o 
desejo de cumprir o seu dever de esta-
do. Eles serão cristãos, compreende-
rão que deverão cumprir o seu dever 
de estado, que devem trabalhar em 
prol da sua família. Apercebemo-nos 
imediatamente que as aldeias cristãs 
encontram-se também mais limpas, 
mais organizadas, respirando um as-
pecto mais humano. O que demons-
tra que, verdadeiramente, Nosso Se-
nhor Jesus Cristo constitui a fonte de 
tudo, de todos os bens.

É falso pensar que pregar o Evange-
lho, é simplesmente pregar às pes-
soas para que suportem as injúrias, 
suportem as provações, sem lhes in-
fundir alegria, sem tentar diminuir 
as injustiças. Tudo isso é falso, por-
que é precisamente pregando Nosso 
Senhor Jesus Cristo que as injustiças 
desaparecerão. O mesmo se passa 
com todos os que pregam a revolução. 
É preciso, em primeiro lugar, fazer a 
revolução, em primeiro a justiça. Mas 
quem é que nos facultará a justiça? 
Quem é que fará reinar a justiça en-
tre as pessoas? Nosso Senhor Jesus 
Cristo - não há outro. Na exacta me-
dida em que as pessoas acreditarão 
em Nosso Senhor Jesus Cristo, nessa 
mesma medida, essas pessoas se sub-
meterão a Nosso Senhor Jesus Cristo, 
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às Suas Leis, portanto às Suas Leis da 
Caridade, e assim possuirão o cuidado 
do próximo, bem como o cuidado de 
ministrar a cada um o seu Direito. E 
imediatamente, as relações humanas, 
a justiça, serão restabelecidas. Cons-
titui o único meio, não existe outro. 
Não é através da luta de classes que se 
restabelecerá a justiça, mas sim pela 
pregação do Reino de Nosso Senhor 
Jesus Cristo; e isso é para nós funda-
mental na nossa pregação, na nossa 
convicção. É necessário, em absoluto, 
disso estar convencido. Não se pode 
prestar serviço mais alto pela salva-
ção das almas em primeiro lugar.(...)

Então conquanto a primeira realida-
de a ser facultada seja Nosso Senhor 
Jesus Cristo, depois é necessário 
proceder ao santo Baptismo, de lhes 
dispensar o amor de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, para a vida eterna. Ulte-
riormente, não existe qualquer outra 
fonte de Bem Social, de Bem cívico, 
de Bem familiar, maior do que Nosso 
Senhor Jesus Cristo. É evidente, é cla-
ro. Bons cristãos possuem boas famí-
lias cristãs, sabem como suportar as 
provações, sabem suportar-se mutu-
amente e guardam a família, a famí-
lia cristã, dão à luz numerosos filhos, 
obedecem à Lei de Deus. Tudo isso é 
de tal modo evidente. Então, procu-

ram-se agora os métodos, os meios, 
sempre para aumentar o padrão de 
vida. Todavia, no fim apercebemo-
nos que as injustiças são sempre cada 
vez maiores, porque não existe mais a 
lei de Nosso Senhor Jesus Cristo, en-
tão os escândalos rebentam. Por mais 
que se incremente o nível de vida, 
existem sempre grandes escândalos 
financeiros, os pesados escândalos 
contra a justiça, porque as pesso-
as não possuem nenhuma caridade, 
nem nenhuma justiça. Então não es-
cutemos estes maus profetas, estas 
pessoas que pretenderiam nos impe-
dir de falar de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, e obrigar-nos a encontrar um 
outro meio de agradar aos homens, e 
de salvar os homens, que não Nosso 
Senhor Jesus Cristo.

Notas:

«Agir face à la crise humanitaire en Syrie». En-
trevista com o Presidente do Conselho Ponti-
fical para os migrantes, Osservatore Romano, 
edição francesa, nº 22 de quinta-feira, 30 de 
Maio de 20�3, p.9, col- 3.
Ibidem, p.�0, col �.
Conferência aos seminaristas de Écone de �0 
de Janeiro de �978.
Precisamente antes, Monsenhor Lefebvre co-
mentava a expressão de São Paulo: «Eu não 
quis ter entre vós outro conhecimento além 
de Nosso Senhor Jesus Cristo, e Jesus Cristo 
crucificado.

�.

2.
3.

4.
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Amor, Sacrifício e Loucura

Abbé Xavier Beauvais

Eis algumas notas tiradas durante as 
minhas leituras, as quais poderão mi-
nistrar temas para as vossas medita-
ções de férias.

Existe uma Lei escrita no Universo, 
que é a de que ninguém será coroado 
se não tiver combatido.

A auréola do mérito não se encontra 
suspensa sobre aqueles que recusam a 
luta. A única forma de provar o nosso 
amor a Deus, é a de proceder a uma 
escolha. As palavras e as belas pro-
messas - são insuficientes. Isto por-
que a provação original repete-se para 
todos os homens; os próprios anjos 
foram submetidos a uma provação. 
Somente aqueles que possuem capa-
cidade de escolha podem ser louvados 
pelos seus actos. É pela tentação e 
pelo esforço que o fundo do carácter 
se revela, como diz São Tiago:

«Feliz do homem, feliz daquele que 
suporta a provação! Uma vez reco-
nhecido o seu valor, ele receberá a co-
roa da vida, que Deus prometeu aque-
les que O amam». As defesas da alma 
são reforçadas, quando o mal ao qual 
ela resistiu se desenvolveu em toda a 
sua violência. O mal, ao qual nós re-
sistimos, quer dizer, a tentação, não 
debilita necessariamente o carácter, 
mas vencida a tentação, ela faculta à 
santidade ocasião de se robustecer. As 
tentações do homem são bastante fá-

ceis de analisar, porque se hierarqui-
zam sempre numa ou outra de três 
categorias:

A carne (luxúria ou gula);

O espírito (orgulho e inveja); 

O amor idólatra das coisas (avareza).

Durante toda a sua vida, o homem 
está exposto a estas três espécies de 
tentações, as quais variam de intensi-
dade segundo as idades. É durante a 
juventude que mais frequentemente 
se é tentado contra a pureza e incli-
nado aos pecados da carne. Na matu-
ridade a carne é menos subjugadora 
e as tentações do espírito começam 
a predominar, a ambição, e o apetite 
pelo poder. No Outono da vida, as 
tentações da avareza adquirem certa 
hegemonia. Contemplando que o fim 
se aproxima, o homem esforça-se em 
expulsar as dúvidas sobre a sua segu-
rança eterna reforçando a sua condi-
ção económica, acumulando bens ter-
renos. Pertence à experiência comum, 
que aqueles que se entregaram à luxú-
ria durante a sua juventude, são fre-
quentemente aqueles que pecam pela 
avareza na sua velhice. Os homens de 
bem não são tentados da mesma for-
ma do que aqueles que vivem sob o 
império da malícia.

As tentações dum alcoólico não são 
as de um santo tentado pelo orgulho, 
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sem que sejam, contudo, menos re-
ais.

Então, e na exacta medida em que nós 
possuimos inclinações para o mal, 
é necessário que nos renunciemos 
a nós mesmos, que arranquemos as 
más ervas, para que possa crescer a 
vida Divina da Graça.

Tal constitui a Lei duma certa imo-
lação. Livremente e gratuitamente, 
Deus comunicou a vida a criaturas 
intelectuais: Nós. Como? Ele revelou-
nos. O próprio Deus quis participar 
da nossa humanidade, para que nós 
pudéssemos participar da Sua Di-
vindade. Nosso Senhor Jesus Cristo 
constitui o anel da cadeia entre Deus 
e nós. Porque Ele possui uma Nature-
za Humana, Ele é semelhante a nós, 
em tudo, excepto no pecado. Porque 
Ele possui uma Natureza Divina, na 
unidade da Pessoa, Ele é Deus. O de-
nominador comum entre Ele e nós é a 
Sua Natureza Humana. É o elo da ca-
deia entre nós e a vida de Deus. Neste 
quadro conceptual, se nós devemos 
viver uma tão mais elevada vida, se 
nós devemos ser incorporados na vida 
de Deus, se a nossa vida deve ser eno-
brecida, é necessário que de qualquer 
maneira penetremos na vida de Jesus 
Cristo. Teremos de nos tornar UM 
com Ele, se queremos partilhar da Sua 
vida. É então necessário morrer para 
nós mesmos, para viver noutro. Mas 
qual é então esta energia que impul-
sionou o Verbo Incarnado a fazer do 
cadáver do nosso eu um degrau para 

atingir as realidades mais elevadas?

Tal é a Caridade. É ela que inspira 
todo o sacrifício. O símbolo do amor, 
tal como Nosso Senhor o compreen-
de, é a Cruz com os braços estendidos, 
até  à eternidade, para atrair todas as 
almas no seu amplexo.

O amor culpável, tal como o mundo o 
compreende, encontra o seu tipo em 
Judas, a noite da traição: «Que que-
reis dar-me, se vos entregar Jesus? 
(MAT 2��,�5)

As feridas do Amor

O amor de Caridade, em seu sentido 
verdadeiro, encontra o seu tipo em 
Nosso Senhor Jesus Cristo, já que, al-
gumas horas mais tarde, pleno de so-
licitude para com os seus discípulos, 
Ele dizia para os amigos do traidor, 
cujo beijo ainda ardia na Sua face:

«Se é a Mim que procurais, então dei-
xai partir estes». O amor constitui 
pois um Dom de si; e por mais tem-
po que nós possuamos um corpo, e 
trabalhemos na nossa salvação, ele 
constituirá sempre sinónimo de sa-
crifício, no sentido cristão do termo. 
O amor sacrifica-se tão naturalmente 
quanto o olho vê; é aliás por isso que 
se fala de dardos e flechas de amor. É 
qualquer coisa que fere. O noivo que 
ama verdadeiramente não irá ofe-
recer à sua noiva um anel de lata ou 
cobre, de imitação; mas oferecerá, 
pelo contrário, um anel de ouro com 
um diamante, um verdadeiro, porque 
o ouro, o diamante, representam um 
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sacrifício: custou qualquer coisa. A 
mãe que vela toda a noite o seu filho 
doente, não fala de penosidade, mas 
de amor. O dia em que os homens es-
quecerem que o amor é sinónimo de 
sacrifício, eles perguntarão a si mes-
mos, quão egoísta devia ser a mulher 
que reclamava a homenagem das flo-
res, ou quão avarenta devia ser aquela 
que exigia ouro ou diamantes para a 
confecção do seu anel, exactamente 
como indagarão qual é o Deus cruel 
que reclama o sacrifício e a renúncia. 
Se existe no mundo um jovem apaixo-
nado, pronto a tudo fazer por aquela 
que ele ama; não penso que seja tão 
desarrazoado que Deus tenha amado 
tanto o mundo, que lhe tenha enviado 
o Seu único Filho.

Se um pai dá a vida pelo seu filho, não 
penso que seja pouco razoável que o 
Filho de Deus tenha oferecido a Sua 
vida pelos Seus amigos, pois que «não 
há maior amor do que isso». Mas uma 
tal comparação afigura-se bem im-
perfeita, pois Nosso Senhor fez mais 
do que seguir uma simples lei da na-
tureza; o Seu amor era tão grande, 
tão grande a sua condescendência, 
tão grande o Seu Sacrifício, que toda 
a tentativa para os tornar razoáveis, 
segundo as regras do homem razoá-
vel, não logrará nunca aproximar-se 
da verdade. O amor constitui a razão 
de toda a oblação. É assim que todo 
o homem que ama a perfeição da sua 
vida, em Nosso Senhor Jesus Cristo, 
morrerá para ele próprio. Esta morte 
para si mesmo, esta submissão dos 

membros dominados como feras, 
este sinete recebido pela Cruz, é isso 
a mortificação. Nosso Senhor Jesus 
Cristo não instituiu uma lei nova 
quando afirmou que é necessário cair 
ao solo, e tal como a semente - mor-
rer. Este amor, somente pelo facto 
de inspirar a mortificação, constitui 
uma loucura aos olhos do mundo. Ora 
o amor implica o sacrifício, e para o 
mundo, sacrifício parace loucura. Se 
o amor equivale ao sacrifício, e se do 
ponto de vista do mundo, todo o sa-
crifício é loucura, o Cristo pregado na 
Cruz constitui a suprema loucura.

Partilhar a loucura de Nosso Senhor 
Jesus Cristo

Segundo o julgamento do mundo, o 
fracasso de Nosso Senhor foi o maior 
da História. De acordo com os câno-
nes do mundo, Nosso Senhor sofreu a 
pior de todas as derrotas. Primeiro que 
tudo, Ele nada pôde fazer por Si, nem 
mesmo apoiar-Se nos amigos: Pedro, 
chefe dos Apóstolos, renegou-O pe-
rante uma criada; João, que se tinha 
apoiado sobre o Seu Coração, cala-se 
quando o seu Mestre é acusado; Judas, 
que havia sido convocado por Jesus 
para ser um dos juízes das doze tribos 
de Israel, vende-O por trinta moedas 
de prata. Nos seus processos contra os 
juízes, Jesus não logra reunir uma só 
testemunha em Seu favor. Mais ainda 
- Se Nosso Senhor era Deus, porque 
não tentou Ele ganhar o favor de Pi-
latos, o qual lhe dizia: «Não sabes que 
tenho o poder de Te soltar?». Nosso 
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Senhor poderia ter conquistado a Sua 
liberdade entrando nas boas graças 
do governador romano - contudo re-
cusou-o. Loucura! exclama o mundo. 
Se Jesus é o Todo-Poderoso, porque 
não fere Ele de morte aqueles que O 
flagelam? Loucura! exclama ainda o 
mundo. Se Jesus podia, das pedras, 
fazer surgir filhos de Abraão, porquê, 
no momento da prisão, não suscitou 
Jesus amigos dos próprios verdugos? 
Loucura! exclama o mundo. Se fosse 
demagogo, Nosso Senhor teria proce-
dido de acordo com o mundo; sendo 
Deus - foi crucificado. A Cruz é uma 
loucura e Jesus fracassou - assim pen-
sa o mundo. Consequentemente, todo 
aquele que ama o Cristo crucificado 
deve partilhar da sua loucura; a lei 
não difere segundo se aplica ao Mes-
tre ou ao discípulo; o mundo qualifica 
de louco aquele que abandona as suas 
riquezas e os seus amigos, o vinho e 
as canções, pelo claustro e o conven-
to, os prazeres e o cetim, pelo cilício 
e a disciplina. O mundo trata como 
louco, aquele que ferido, não devolve 
o golpe; aquele que caluniado, certa-
mente se defende, mas não devolve 
a calúnia; o mundo trata como louco 
aquele que obedece às leis, pretensa-
mente velhas e desactualizadas, cons-
titutivas da Doutrina da Igreja sobre 
a santidade do matrimónio, e rejeita 
os pontos de vista modernos que glo-
rificam a licença e a voluptuosidade; 
o mundo imprime o sinete de louco 
àquele que se entrega à cruz da mor-
tificação, quando poderia dela descer, 

para jogar aos dados com os soldados 
que apostam sobre as vestes do Se-
nhor. Sim, mas «a loucura de Deus 
é mais sábia do que os homens» e «a 
sabedoria deste mundo é loucura para 
Deus». É apenas perante os homens 
que nós somos loucos, como Nosso 
Senhor Jesus Cristo perante o tribu-
nal de Herodes. Segundo as sublimes 
palavras de São Paulo: «Nós somos 
loucos pelo amor de Nosso Senhor 
Jesus Cristo». O bom senso não con-
duziu jamais ninguém à loucura. Diz-
se que o bom senso é constitutivo do 
julgamento são - e é verdade.

O bom senso não é a violência, entre-
tanto «o Reino dos Céus sofre violên-
cia, e os violentos dele se apoderam». 
O bom senso jamais conduziu um 
homem a perder a sua vida, e contu-
do é perdendo-a que nós a salvare-
mos. Concluindo, pesemos bem estas 
breves linhas do Cardeal Newman: 
«Constitui uma visão superficial das 
coisas afirmar que a vida é feita para 
a felicidade e o prazer; àqueles que 
aprofundam sob a superfície, aflora 
um conceito bem diferente. A doutri-
na da Cruz ensina sòmente, embora 
com infinitamente mais força, a mes-
ma lição que ensina o mundo àqueles 
que nele vivem muito tempo, que dele 
possuem a experiência e o conhecem: 
o mundo é doce para os lábios, mas 
amargo para o paladar. Agrada-nos 
no início, mas não no fim. Possui ex-
teriores brilhantes, mas a infelicidade 
e a dor nele se ocultam. Quando nele 
se viveu um certo número de anos, 
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exclama-se como no Livro do Eclesi-
ástico - «Vaidade das vaidades, tudo é 
vaidade» - e bem mais quando se não 
possui a religião por guia; então é-se 
compelido a ir mais mais longe e afir-
mar: «Tudo é vaidade e tormento de 
espírito; tudo é desgosto e dificulda-
de».

Os severos julgamentos de Deus sobre 
o pecado aí se ocultam e constrangem 
a sofrer - quer se queira, quer não. É 
por isso que a Doutrina de Nosso Se-
nhor Jesus Cristo não opera em nós 
senão uma antecipação da experiên-
cia deste mundo.  

O Evangelho impede-nos de haurir 
uma tomada de vistas superficial das 
coisas deste mundo, bem como de 
encontrar um gozo  efémero naquilo 
que contemplamos no mundo; mas se 
o mesmo Evangelho nos interdiz um 
contentamento imediato, é para no-
lo facultar mais tarde, em Verdade e 
em plenitude; proibe-nos sòmente de 
começar pelo gozo. Diz-nos o Evan-
gelho: se vós começardes pelo gozo, 
terminareis pelo sofrimento; ordena-
nos o Evangelho que comecemos pela 
Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, na 
qual nós encontraremos, em primeiro 
lugar, a dor, da qual brotarão, ao fim 
dum certo tempo, a paz e a consola-
ção. A Cruz nos conduzirá ao arrepen-
dimento, à humilhação, à oração, ao 

jejum; nós sofreremos por causa dos 
nossos pecados, nós sofreremos com 
o Cristo sofredor; mas todo este sofri-
mento conduzirá à alegria. Mais ain-
da: tal sofrimento será padecido no 
seio duma felicidade sobrenatural, 
maior do que todo o gozo concedido 
pelo mundo, embora os mundanos, 
negligentemente, recusem a bem di-
zer acreditá-lo, de alguma maneira 
contornando a ideia como ridícula, 
pois que a felicidade sobrenatural foi 
realidade que os mundanos jamais 
saborearam, nela não observando se-
não uma questão de palavras, que as 
pessoas religiosas consideram conve-
niente empregar, em que elas mesmas 
se esforçam por acreditar, bem como 
de fazer crer aos outros, mas que não 
possuem nenhuma realidade, para 
ninguém.

Só podem verdadeiramente gozar des-
te mundo aqueles que começam pelo 
mundo invisível; só dele gozam os 
que, primeiro que tudo, dele, mundo, 
se abstiveram; só podem, verdadeira-
mente, festejar, aqueles que primeiro 
jejuaram; só podem usar rectamente 
deste mundo aqueles que aprende-
ram, antes de tudo, a não abusar dele; 
apenas podem herdá-lo aqueles que o 
tomam como uma sombra do mundo 
que há-de vir, e por esse mesmo mun-
do que há-de vir sabem renunciar ao 
mundo presente.
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Concílio ou Revolução

Père Jean Dominique O.P.

Tradição e Sagrada Escritura

A primeira frase da primeira obra de 
São Tomás de Aquino - tinha ele en-
tão 25 anos - traduz perfeitamente a 
sua prudência intelectual, bem como 
o seu amor pela Verdade: «Um peque-
no erro no princípio, acaba por torna-
se grande no fim». (�)

O que se pode traduzir assim: enga-
nar-se nos princípios, possuir um 
conhecimento vago dos princípios, 
brincar com os princípios, acarretará 
necessariamente consequências mui-
to graves. A leitura dos esquemas do 
Concílio Vaticano II, Sacrosanctum 
Concilium e Dei Verbum (2), assim 
como aqueles que tratam dos fins 
do Matrimónio (3) serviram-nos de 
exemplo. A inversão dos princípios 
realiza uma profunda revolução, se-
gundo a estratégia clássica: DIVER-
SÃO-INVERSÃO-PERVERSÃO.

O esquema Dei Verbum sobre a Re-
velação confirma ainda mais essa im-
pressão.

A Revelação é o ensino ministrado 
por Deus, por meio da autoridade, de 
Verdades Sobrenaturais. A Revelação 
é um acto de Deus que comunica à 
Santa Igreja, através de orgãos deter-
minados, um corpo de verdades ne-
cessárias à Salvação. A Revelação não 
constitui pois apenas uma iluminação 
interior do crente, nem uma ciência 

infusa. A Revelação não possui uma 
fenomenologia comensurável com 
discussões que suscitem sentimentos 
e despertem a reflexão do auditor; 
constitui sim um verdadeiro ensina-
mento que exige a total adesão da in-
teligência.

Ora este magistério duma Verdade ob-
jectiva, peremptória e definitiva, inco-
moda muito os espíritos modernistas 
e a sua “imanência vital”; ora pensai! 
Que um espírito adulto e esclarecido 
como o nosso regresse aos bancos da 
escola, para aí ser ensinado como uma 
criança - é inadmissível. Além disso, 
o modo escolhido por Deus para ma-
nifestar essa Doutrina, as duas fontes 
da Revelação, incomoda o modernis-
mo. Os protestantes, efectivamente, 
reduzem o conteúdo da Revelação à 
Sagrada Escritura, negando toda a 
autoridade à Tradição oral, quer dizer, 
às verdades ensinadas pelos Apósto-
los, sob a inspiração do próprio Nosso 
Senhor Jesus Cristo, ou pelo Espíri-
to Santo, e que não foram confiadas 
à Sagrada Escritura. Esta Tradição 
oral revolta os protestantes, na exac-
ta medida em que ela é mais antiga, 
mais ampla, e mais segura do que a 
Escritura, testificando assim a função 
primordial da primeira hierarquia da 
Santa Igreja Católica na Doutrina da 
Salvação. Como se esta autoridade 
humana, este instrumento escolhido 
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por Deus, pudesse impedir a relação 
imediata e viva entre o cristão e Deus. 
Além disto, esta Tradição oral consti-
tui o lugar da Revelação de algumas 
precisões sobre a matéria e forma dos 
Sacramentos, por exemplo, ou sobre 
o Canon das Sagradas Escrituras, re-
alidades recusadas pelos protestan-
tes. A importância deste texto sobre 
a Revelação é bem demonstrada pela 
asserção do Cardeal Montini, futuro 
papa Paulo VI, quando esclarece este 
texto ser «decisivo para todo o Con-
cílio».(4)

As directivas outorgadas pelo Santo 
Ofício à Comissão Teológica prepara-
tória, em �9��0, haviam sido formais. 
O texto devia «confirmar a noção de 
Revelação contra as teorias moder-
nistas (o imanentismo)», tratar da 
«Revelação objectiva pública, destina-
da a todo o Género Humano e orde-
nada aos caminhos da Salvação», bem 
como aos sinais da Revelação, quer di-
zer, dos milagres e das profecias (em 
conformidade com o Concílio Vatica-
no I), para responder às falsas teorias 
contemporâneas». O trabalho dos te-
ólogos conduziu a um texto de grande 
valor, o qual refutava a maior parte 
dos erros modernos: o existencialis-
mo, o evolucionismo, o panteísmo, o 
racionalismo, a evolução do Dogma, a 
reencarnação, o espiritismo, retoman-
do a condenação dos erros modernos 
pelo Magistério anterior (encíclica 
Humani Generis, �950) (5).

A leitura desse documento na ses-

são conciliar, em �4 de Novembro de 
�9��2, suscitou uma revolta colectiva 
por parte dos cardeais e bispos amigos 
das novidades. Os Cardeais Liénart e 
Frings solicitaram repentinamente a 
recusa pura e simples de todo o esque-
ma. O Cardeal Konig lamentou-se do 
texto em questão não corresponder ao 
programa de João XXIII; sobretudo, 
este texto «constituiria um regresso 
ao passado (...) e sobretudo faria re-
cuar a esperança que o Concílio possa 
contribuir para a reaproximação dos 
irmãos separados» (Mgr de Smedt, 
bispo de Bruges).

Três anos dum combate encarniça-
do conduziram ao esquema de �8 de 
Novembro de �9��5, o qual foi con-
siderado pelos inovadores, graças à 
sua «tendência unitária, (...) fisiono-
mia personalista, (...) e sua dimensão 
histórica» como o «princípio do bem 
de todo um processo de renovação», 
uma das maiores vitórias dos moder-
nistas do Concílio, e mesmo «o fim 
da Contra-Reforma» inaugurada pelo 
Concílio de Trento. A alegria dos pro-
testantes (Karl Barth, Roger Shutz e 
Max Thurian) disso constituiu sinal 
manifesto.

Como se chegou a um tal resultado? 
Seguindo a estratégia, experimentada 
muitas vezes, da diversão, inversão e 
subversão.

As duas fontes da Revelação

Em primeiro lugar, empenharam-se 
em silenciar, logo desde o título, a 
Tradição oral. O esquema proposto 



�3

à assinatura dos Padres conciliares 
intitulava-se efectivamente «As duas 
Fontes da Revelação». Sem negar de 
chofre esta asserção, conferiu-se-lhe 
uma expressão mais viva, mais pes-
soal; seguindo a proposta do Padre 
Congar, adoptou-se o nome de «Dei 
Verbum». 

Após esta primeira diversão, proce-
deu-se a uma segunda. Certamente, o 
texto definitivo fará alusão à Tradição 
oral, mas com um pendor furtivo, e 
sem jamais dela afirmar a prioridade 
temporal, prioridade de conteúdo, e 
prioridade de certeza. Em compen-
sação, atrair-se-á o olhar de todos so-
bre as grandezas, de resto inegáveis, 
da Sagrada Escritura. «A Palavra de 
Deus» não constitui ela a «força de 
Deus para salvação de todo o crente» 
(nº�7)? Ela contém «uma força tão 
grande, um poder tão grande » que ela 
constitui «o apoio e o vigor da Igreja, 
e para os filhos da Igreja, a solidez 
da Fé, o nutrimento da alma, a fonte 
pura e inesgotável da vida espiritu-
al» (nº2�). Sobretudo os Evangelhos, 
não constituirão eles «o testemunho 
principal sobre a Vida e Magistério do 
Verbo Encarnado, nosso Salvador?» 
(nº�8)

O Concílio multiplicará portanto as 
recomendações endereçadas aos sa-
cerdotes, aos fiéis, e mesmo aos não 
cristãos, para lhes fazer ler e meditar 
as Sagradas Escrituras (nº 25-2��).

Esta inversão do olhar incorpora já 
uma inversão de princípios; pois se 

não se negar a existência da Tradição 
oral, não se lhe concede senão uma 
função subalterna; em todas as passa-
gens a Tradição é apresentada como 
posterior à Escritura, e na sua depen-
dência. «A Teologia dever-se-á apoiar 
sobre a Palavra de Deus escrita, e 
sobre a Santa Tradição» (nº24), mas 
sem esclarecimentos sobre o alcance 
desta última. A Igreja possui como 
«regra suprema da sua Fé as Santas 
Escrituras, bem como a Santa Tradi-
ção» mas é às primeiras que se facul-
ta a honra de serem «inspiradas por 
Deus, e consignadas, de uma vez por 
todas, por escrito «de comunicarem 
«imutavelmente a Palavra de Deus, 
por si mesma» bem como de fazerem 
ressoar «a voz do Espírito Santo» (nº 
2�). Para grande alegria dos protes-
tantes, chegará a colocar-se a Sagrada 
Escritura no mesmo plano da Sagrada 
Eucaristia: «A Igreja sempre testemu-
nhou o seu respeito perante as Sagra-
das Escrituras, assim como perante o 
próprio Corpo de Senhor, dado que 
ela não cessa, sobretudo na Santa Li-
turgia, da mesa da Palavra de Deus, 
como da mesa do Corpo de Cristo, de 
tomar o Pão da Vida e de O apresentar 
aos fiéis». (nº2�)

O que autoriza uma dupla subversão; 
a primeira consiste numa confusão 
entre a Revelação e o Magistério. Pois 
que «a Palavra de Deus por excelência» 
é a Sagrada Escritura (nº2��) o ensino 
oral dos Apóstolos não mais constitui 
uma Revelação pròpriamente dita, 
mas é antes uma transmissão, uma 
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pregação fiel (Salutis praeconium, 
nº�). «Porque a Sagrada Escritura é a 
Palavra de Deus» enquanto que a «Tra-
dição Sagrada transmite esta «Palavra 
de Deus» (nº9) (��). As inumeráveis pa-
lavras de Nosso Senhor Jesus Cristo 
que não foram confiadas às Escrituras 
(ver Jn 2�,25; Act �,3), as prescrições 
de São Pedro e dos Apóstolos depois 
do Pentecostes, não possuem portan-
to mais autoridade, não são mais fun-
dadoras e definitivas, do que a prega-
ção de São Clemente de Roma ou de 
Santo Ireneu. Em definitivo, sem o 
afirmar explícitamente, sugere-se que 
a Revelação não ficou encerrada com a 
morte do último Apóstolo, contrarian-
do a verdade católica (DS 342�,3070), 
mas que tal Revelação se prolonga na 
História, num progresso incessante, 
sempre em procura. «Esta Tradição 
que vem dos Apóstolos desenvolve-se 
na Igreja sob a assistência do Espírito 
Santo. (...) A Igreja, à medida que se 
desenrolam os séculos, tende sempre 
à plenitude da verdade Divina, até 
que as palavras de Deus nela recebam 
a sua consumação». (nº8)

De resto, consegue-se a grande pro-
eza de exprimir esta novidade, mes-
mo evitando a expressão demasiado 
comprometedora “Sola Scriptura” de 
Lutero. Para aí chegar, reduziu-se a 
Escritura ao seu centro, a Nosso Se-
nhor, e substituiu-se “Sola Scriptura” 
por “Solus Christus”.

«Toda a Revelação consiste na Pessoa 
do Cristo» afirmavam alguns (Mgr 

Schmitt, bispo de Metz, �7/��/�9��2). 
É Ele que «confere à Revelação o seu 
derradeiro acabamento» (nº4). Já na 
sua primeira alocução ao Concílio, no 
dia 20 de Outubro de �9��3, o papa 
Paulo VI afirmava: «Nenhuma ver-
dade retém o nosso interesse, além 
das palavras do Senhor, nosso único 
Mestre!» É neste enquadramento que 
se chegaria a ocultar a Tradição oral, 
e a ultrapassar a fractura entre os ca-
tólicos e os protestantes. Sem haver 
decidido entre as duas posições, a re-
flexão conciliar permitiu superá-las, 
para orientar a Teologia em direcção a 
uma nova solução, a qual poderia bem 
ser uma solução ecuménica, apropria-
da a reunir os cristãos. Tal constitui 
uma tentativa de passagem para mais 
além, ecuménica e inclusiva» (7).

A transmissão duma experiência

Um tal compromisso com os heréticos 
poder-se-ia processar sem perigo para 
a Fé? Esta confusão deverá ser igno-
rada como uma simples extravagância 
de intelectuais? Uma leitura atenta 
do esquema Dei Verbum demonstra-
nos bem que não. Após ter reduzido a 
Revelação ao Cristo Jesus, realizemos 
uma nova diversão. Atraiamos o olhar 
dos fiéis, não mais sobre as palavras 
professadas pelo Verbo Encarnado, 
mas sobre os Seus actos. É sobretudo 
na Sua vida e no Seu agir que Jesus 
Se torna objecto, e o objecto único, da 
Revelação.

Já o título escolhido para este texto, 
Dei Verbum, favorece voluntariamen-
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te esta diversão; ele exprime, não as 
palavras formais de Deus, mas antes o 
Verbo Incarnado em Si mesmo, viven-
do, amando. Não se olvidará o verda-
deiro ensinamento, certamente, mas 
posicionar-se-lo-á em último plano. A 
economia da Redenção desenvolve-se 
por acções e palavras tão intimamen-
te vinculadas entre elas» (2). «Palavra» 
como «Verdade» que se deve absoluta-
mente evitar tomar num sentido inte-
lectual dum certo Helenismo» (Padre 
De Lubac). O Cristo fala-nos efectiva-
mente «por toda a Sua presença, por 
tudo o que demonstra de Si mesmo» 
(nº4).

«Pela Revelação Divina Deus quis ma-
nifestar-se Ele próprio» (nº��).

E a Igreja ocupa-se prioritariamen-
te em «dirigir santamente a vida do 
povo de Deus», em transmitir antes 
de tudo, «o que ela é em si mesma; a 
sua prática e a sua vida» (nº8).

Esta insistência sobre a vida gera 
uma inversão, que foi calorosamente 
aplaudida pelos protestantes e pelos 
modernistas, inversão que coloca a 
vida numa posição superior à da Ver-
dade:

A intenção do Concílio é a de aban-
donar um vocabulário demasiado es-
tático e nocional, para adoptar, reso-
lutamente, uma linguagem dinâmica 
e viva. A Revelação vai ser encarada, 
em todo este magnífico texto, como 
a Palavra viva, que o Deus vivo dirige 
à Igreja viva, composta por membros 
vivos... Todo este texto sobre a Reve-

lação vai ser dominado pelos temas 
evangélicos fundadores da Palavra, 
de vida e de comunhão. A Palavra de 
Deus é o Cristo vivo que Deus conce-
de aos homens, para estabelecer entre 
Ele e eles, e entre eles, a comunhão do 
Espírito na Igreja» (nº8).

Esta inversão falseia radicalmente a 
definição da Revelação; esta não cons-
tituirá mais um Magistério peremp-
tório e definitivo, para se tornar um 
diálogo familiar. Deus dirige-se aos 
homens «como a amigos, e com eles 
conversa para os convidar a entrar em 
comunhão com Ele, e recebê-los nessa 
comunhão.» (nº2)

Ele conversa sem cessar com a Espo-
sa do Seu Filho bem amado» (8); Ele 
«vem com ternura diante de seus fi-
lhos e entra em conversação com 
eles» (nº2�). A Revelação encontra-
se reduzida a uma presença, a uma 
vida comum, a uma cavaqueira, não 
constituindo mais um ensino objec-
tivo e obrigatório.

Desde logo a própria nocão de Fé en-
contra-se pervertida. Este diálogo fa-
miliar não exige mais uma obediência, 
uma adesão explícita a um corpo de 
verdades necessárias à Salvação; um 
tal diálogo apenas pretende despertar 
a confiança, uma certa experiência 
interior e pessoal. Voluntariamente, 
os Padres do concílio rejeitaram as ex-
pressões do esquema proposto à sua 
votação, tais como: «Assentimento à 
Verdade,» «Obediência da Fé à Reve-
lação» as quais lhes pareciam fora de 
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moda, cristalizadas, demasiado objec-
tivas. 

A satisfação dos protestantes foi de 
novo muito esclarecedora. Finalmen-
te, a Igreja católica renunciava «a fa-
lar do acolhimento à Revelação em 
termos de submissão à autoridade», 
para falar em primeiro lugar duma 
«fé pessoal que acolhe a Revelação de 
Deus» (9). Procedendo deste modo, 
os Padres do Concílio retomavam à 
sua conta a doutrina personalista de 
Maurice Blondel: «Se a fé aumenta o 
nosso conhecimento, não é, primeira 
e principalmente, enquanto ela nos 
ensina, por testemunho autorizado, 
certas verdades objectivas, mas sim 
enquanto ela (fé) nos une à vida dum 
sujeito, enquanto ela nos inicia, pelo 
pensamento amante a um outro pen-
samento e a um outro amor.» É o pri-
mado modernista da vida sobre o Ser, 
e sobre a Verdade, que põe em jogo a 
própria definição da Fé.

Como São Tomás de Aquino tinha ra-
zão ao convidar-nos a vincularmo-nos 
aos princípios com muita circunspec-
ção, a compreendê-los tais como são, 
a respeitar a sua hierarquia! É esta a 
condição para possuir e conservar 
uma Fé dócil e contemplativa. Com 

o Evangelho e toda a Tradição, nós 
sabemos que somente a Verdade nos 
libertará (Jn 8,32), que nós seremos 
santificados pela Verdade (Jn �7, �7-
�9). Até ao fim dos tempos, é a Dou-
trina da Fé que converterá as almas. 
Para seguir o apelo de Jesus, iremos 
«ensinar todas as nações (...) doutri-
nando-as em tudo o que vos tenho 
mandado» (Mt 28,20). 

NOTAS- 

«parvus error in principio magnus est in 
fine» (Santo Tomás, De ente et essentia) 
a frase e extraída duma obra atribuída a 
Aristóteles.
Le Chardonnet, nº288, Maio de 20�3
Le Chardonnet, nº289, Junho de 20�3
Cardeal Montini, intervenção no Concí-
lio, �4 de Novembro de �9��2.
Osservatore Romano, 2� de Janeiro de 
�9��2; Doc. Cat. �8 de Fevereiro de �9��2.
O protestante Karl Barth conferiu relevo 
entusiástico a esta asserção, a qual reco-
nhece que a Escritura, «e só ela, (semel 
pro semper, disse ele no nº 2�), sob a ac-
ção do Espírito Santo, constitui o docu-
mento da Divina Revelação».
Roger Schutz e Max Thurian, A Palavra 
vivente no Concílio, Les Presses de Taizé, 
�9����, pag.77-78.
Roger Schutz e Max Thurian, ibid.
Roger Schutz e Max Thurian, ibid.
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A Humildade

I- O que é a humildade
“A humildade, dizia Lacordaire, não 
consiste em ocultarmos os nossos talen-
tos e as nossas virtudes, em nos julgar-
mos pior ou mais medíocre do que somos, 
mas em reconhecermos o que temos; em 
suma, é o respeito da verdade.”

É a franqueza e a lealdade de uma 
alma que quer que a verdade seja co-
nhecida, e que triunfe mesmo se esse 
triunfo deve confundi-la.

O humilde dá uma noção verdadeira 
de Deus, dos outros e de nós mesmos, 
apreciando cada um pelo seu justo va-
lor e dando-lhe de todo modo o que 
lhe é devido. Mas essa virtude tão 
bela, tão oportuna, tão razoável, en-
contra grandes dificuldades na nossa 
natureza viciada e pede um poderoso 
recurso de graças.

Ela é qualquer coisa de tão grande, de 
tão heróico, que os próprios Apóstolos 
tiveram grande dificuldade em apren-
dê-la. Depois de seguirem três anos 
inteiros o Filho de Deus e de com Ele 
aprenderem, depois de terem sob os 
olhos os seus exemplos de profundo 
abaixamento, eles ainda disputavam 
entre si para saber a quem era que ca-
bia o primeiro lugar entre eles.

A humildade, diz também São Bernar-
do, “é uma virtude pela qual a gente se 
conhece e se despreza”. Mas por que 
então encontramos tão poucas almas 

humildes? É que poucas se conhecem; 
e não se conhecem porque não têm a 
coragem de fazer essa introspecção de 
si mesmas que as convenceria da sua 
miséria ou do seu nada.

Quando estudamos a fundo, se qui-
sermos ser sinceros chegamos a fa-
zer uma tríplice verificação: Nada 
sou! Nada posso! Nada valho! É tudo! É 
duro! É verdade!

II- Motivos de ser humilde

a) Deus só dá graça aos humildes

Há um fato que domina toda a vida 
espiritual: sem a graça nada podemos 
fazer. Ora, Deus afirmou que só dá a 
sua graça aos humildes e resiste aos 
soberbos; donde é mister se concluir 
que a humildade nos é absolutamente 
indispensável.

b) Nas nossas relações com Deus, não 
passamos de pobres mendigos

A nossa dependência d’Ele é absoluta. 
Se à vossa porta se apresentasse um 
mendigo orgulhoso, pedindo esmola 
com ar soberbo, que faríeis? Fechar-
lhes-íeis assim a vossa porta como o 
vosso coração. Deus age do mesmo 
modo. Quando vê vir a Ele uma alma 
enroupada numa dignidade que não é 
a sua, Ele volta a cabeça, não escuta, 
deixa essa alma orgulhosa, à sua im-
potência... e ela cai.
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c) O humildade é a raiz de todas as vir-
tudes

Sem ela:

- Nenhuma fé: é preciso ser humilde 
para se curvar sem a menor dúvida, 
perante a autoridade de Deus que, 
sempre verídica, impõe para crer coi-
sas que excedem o alcance da nossa 
inteligência.
- Nenhuma esperança: inspirando-
se no orgulho, pensamos facilmente 
não precisar de nada, nem de nin-
guém; é preciso crer no seu próprio 
nada, na sua total impotência, para se 
volver para Deus e tudo esperar das 
Suas promessas e da Sua bondade. 
- Nenhuma caridade: num cora-
ção soberbo só achamos desdém, 
egoísmo, insolência, violência, 
arrogância e vaidade; o amor de 
Deus e do próximo é excluído dele. 
- Nenhuma pureza: Diz a Escritura: 
“Ninguém pode permanecer puro sem 
um dom especial de Deus.” Ora, se Deus 
resiste aos soberbos, como poderá a 
alma orgulhosa, deixada às suas pró-
prias forças, vencer as tentações? O 
vício impuro é a punição habitual do 
orgulho.
- Nenhum zelo: para querer fazer o 
bem e aplicar-se a isso, é preciso ainda 
a graça, e Deus só a concederá aque-
le que se humilha. Os grandes santos 
foram todos humildes. O lugar deles 
na história está em relação com a sua 
humildade. Basta ler a vida de São 
Vicente de Paulo para se convencer 
disto.

d) A humildade é uma fonte de força

Quando uma alma está bem vazia de 
si mesma, Deus a enche com seu po-
der. É esta a explicação da força dos 
santos. Eles consentiram em não ser 
nada, e por isso Aquele que é tudo 
veio a eles, operou maravilhas.

Deus só se quer servir de instrumen-
tos bem humildes, bem maleáveis, 
pequenos e fracos, a fim de que a sua 
glória, a d’Ele, resplandeça.

Vede Santa Genoveva ou Santa Joana 
d’Arc; vede, mais perto e vós, Santa 
Teresa do Menino Jesus! Vede Santa 
Bernadette, a venerável Catarina La-
bouré e tantas outras que a piedade 
venera! Que exemplos frisantes de 
pequenas almas bem humildes, bem 
simples, com as quais Deus fez gran-
des coisas!

No ofício da SS. Virgem, a liturgia põe 
nos lábios de Maria estas graciosas 
palavras: “Porque eu era pequenina, 
agradei ao Altíssimo”. Se quiserdes 
agradar a Deus, sede humildes, fazei-
vos também pequeninos diante d’Ele. 
Não podemos esquecer a advertência 
de Jesus: “Se não fordes semelhantes a 
uma criancinha, não entrareis no Reino 
dos Céus.”

e) O vosso ser

Misto de grandeza e de baixeza, de 
força e de fraqueza, de predicados e 
de defeitos. Não tenho nada de meu, 
que me pertença como próprio: o meu 
espírito, o meu corpo, a minha alma, 
as minhas qualidades, tudo recebi de 
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Deus.

Nosso Senhor dizia um dia a uma san-
ta: “Eu sou Aquele que sou; e tu és aquela 
que não é!”

Há cem anos, onde estáveis? Daqui a 
cem anos, onde estareis? Quem então 
ainda pensará em vós? Tereis passado 
como uma sombra, como a nau que 
fende as ondas e de que, em breve, 
não mais se vê o rastro.

O vosso corpo? “lama coberta de neve”, 
diz um santo! Três dias após a sua 
morte, ele se torna o pasto dos ver-
mes, um objecto de abjecção que se 
deve, bem depressa, confiar à terra.

A vossa alma? Criada à imagem de 
Deus, ela é bela por natureza; mas 
o pecado original privou-a das suas 
magníficas prerrogativas.

Sem dúvida o Baptismo lhe trouxe os 
esplendores da graça divina, mas, de-
pois que fizestes desse dom tão pre-
cioso? Rainha exilada, a vossa alma 
não tem caído às vezes na triste con-
dição de uma escrava?

O vosso coração? ... O que fazeis dele? 
A que o dais? Que lugar nele ocupa 
Deus?...

A vossa consciência? Ah! Se ela pudesse 
falar! Tão jovem e, quiçá, já tão culpada! 
José de Maistre dizia: “Não sei o que 
pode ser a consciência de um celerado, 
mas é medonha a de um homem hones-
to!” dir-se-ia que, descoberta pela vi-
são da simples tendência que nos leva 
ao mal, ele se recusasse a lhe conside-

rar a realidade numa alma culpada.

f) Os vossos pecados

Quanto aos vossos pecados passados, 
conheceis-lhes o número? A gravida-
de? Se o vosso anjo vos pusesse sob os 
olhos o “livro das vossas confissões”, 
não teríeis de corar? E, quanto ao fu-
turo, podeis responder por vós? “Não 
há pecado cometido por um homem que 
não possa ser cometido por outro, se a 
mão que fez o homem não estiver lá para 
preservá-lo!” Este pensamento de San-
to Agostinho tem com que fazer cur-
var as cabeças mais altaneiras.

g) Exemplo de um Deus que se humi-
lha

Ó alma orgulhosa, deixa, de uma 
vez, de lado todas as frioleiras da tua 
vaidade e da tua pretensa grandeza! 
Ou, antes, não! faz-te bela, grande, 
soberba, orna-te, enfeita-te de todas 
as qualidades morais e físicas, faz-te 
tão orgulhosa e vaidosa quanto o és 
em certas horas, e olha!  Olha essa 
criancinha que chora em cima de um 
molho de palha, numa manjedoura 
de animais, no meio de um estábulo. 
Essa criança é Deus, o único Deus ver-
dadeiro! Olha e lembra-te! Vê esse jo-
vem que trabalha na modesta oficina 
de um carpinteiro de aldeia, que cepi-
lha pranchas, que conserta charruas e 
outros instrumentos de lavoura. Esse 
jovem é Deus! Olha e lembra-te!

Considera esse homem rodeado de al-
guns discípulos, perto de uma mesa; 
Ele cingiu os rins e, de joelhos ante 
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um deles, lava-lhe os pés. Este, um 
horrível traidor, é Judas, e aquele que 
Lhe lava os pés é Jesus. Olha é lem-
bra-te!

Contempla esse condenado de quem 
mofam, a quem insultam, a quem 
flagelam. Escarram-Lhe no rosto, 
enfiam-Lhe espinhos na cabeça, con-
duzem-no de tribunal em tribunal, 
condenam-nO à morte; cravam-nO, 
enfim, numa Cruz, como um escravo, 
como um salteador, como um ladrão! 
Esse que assim morre é Deus! É o au-
tor da vida e a própria inocência! Olha 
e lembra-te!

Vem ainda a esta igrejinha, avança até 
o altar, fita o tabernáculo, olha para 
esse cibório e vê essa hostiazinha. Je-
sus está lá. Abaixa-Se, oculta-Se, vela-
Se, aniquila-Se sob as aparências de 
uma partícula de pão!... Olha e lem-
bra-te!

Sim, essa criança, esse jovem, esse 
homem, esse crucificado, esse prisio-
neiro da hóstia, é Jesus, é o teu Deus! 
Deus se humilha, e tu te exaltas. Ele 
faz tudo o que pode para não parecer 
o que é; tu fazes tudo o que podes para 
pareceres o que não és!

III - Meios de se tornar humil-
de

a) Antes de tudo, deveis convencer-
vos bem de que o orgulho perde as 
almas e a humildade as salva. De vez 
em quando é preciso meditar neste 
assunto tão grave. Nós não decidimos 
eficazmente a nossa vontade senão 

depois de termos conseguido dar-nos 
convicções fortes.

b) Nunca faleis de vós, nem bem, nem 
mal. Bem, é vaidade; mal, às vezes é 
um artifício para atrair elogios.

c) Não ligueis importância aos juízos 
humanos; nada é mais falso, mais va-
zio, mais vão, mais mutável! A mul-
tidão gritava “ hossana!” no dia de 
Ramos, e cinco dias depois o “Crucifi-
cai-o! “ é que se fazia ouvir.

d) Se vos suceder uma humilhação 
merecida, humilhai-vos sem pejo. É 
sempre belo e grande reconhecer os 
próprios erros. Se ela for imerecida, 
pensai em Jesus que se calava quando 
seus inimigos o acusavam falsamen-
te.

e) Pela manhã, reflecti nas ocasiões 
que podereis praticar a humildade, e 
não passeis um só dia sem produzir ao 
menos um acto dela, interior ou exte-
rior, mormente exterior. Aí, como em 
tudo, só pela multiplicação dos actos 
é que chegareis a um resultado.

f) Tomai como virtude favorita a hu-
mildade. Se preciso, reduzi a ela as 
vossas outras resoluções, e pedi-a a 
Deus até importuná-lO.

g) No vosso vestir, sede simples e mo-
destos. Lícito vos é andar bem arran-
jados, com certa elegância mesmo, se 
o quiserdes, isso é da vossa idade. Mas 
não ostenteis enfeites extravagantes, 
e nunca mereçais esta maliciosa após-
trofe atraída um dia por uma mulher 
leviana: “Oh! habitante de um grande 
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vestido, como sois pequena na realida-
de!”.

h) Ponde-vos ao pé de Deus Nosso 
Senhor, como uma criança pequeni-
na, ou mesmo como um mendigozinho 
que pede, que ama e que espera. Este 
não ignora que nada lhe é devido, mas 
sabe que o seu pai lá está e lhe dará 
tudo de que ele precisar.

i) Dizei muitas vezes, como Maria: 
“eis aqui a escrava do Senhor”, e fazei 
tudo o que Ele vos pedir! Que grande-
za, apesar da vossa pequenez, o ser-
des escravo de um Deus!

j) Orai! Orai! Só Deus pode ajudar-
vos a adquirir essa virtude que tanto 
repugna à nossa natureza. Tende a 
miúdo nos lábios esta bela oração ja-
culatória: “Jesus, manso e humilde de 
coração, fazei o meu coração semelhante 
ao Vosso.”

Alimentai em vós o desejo ardente, 
a paixão de vos tornardes humilde! 
Não vos contenteis com a convicção 
ou mesmo com a aceitação alegre da 
vossa própria baixeza! aproveitai to-
das as ocasiões para fazer uma sincera 
confissão dela.

Não faltam almas que são humildes 
na solidão, no seu genuflectório; elas 
reconhecem o seu nada, a sua baixeza! 
Estão convictas desta! Mas ai daquele 
que compartilhasse ostensivamente a 
convicção delas! ... É séria humildade? 
é profunda?

E, quando a luta for dura, meditai 
esta palavra que Nosso Senhor disse 
a uma santa:

“Minha filha, no inferno há muitas 
virgens, mas não há uma só alma hu-
milde!”

Deveres dos Católicos referentes às faltas do próximo

I - Podemos:

Acreditar que o próximo cometeu 
um pecado contanto que a malícia 
do acto em que baseamos nossa 
convicção seja tão clara, óbvia e 
palpável que o acto não seja sus-
ceptível nem justificável, nem de 
desculpa. (D’Hauterive: Grand 

�.

Cat., parte 2, seção �, lição 27, n.º 
52)
Quando a ocasião for propícia e o 
pecado for manifesto, corrigir ou 
censurar o próximo.
Fugir como da peste da companhia 
de pecadores escancarados e mani-
festos.

2.

3.
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Quando o bem de outrem tornar 
isto aconselhável, denunciar um 
pecador cuja culpabilidade for 
objecto de certeza, ou manifestar 
nossas suspeitas razoáveis, com 
moderação, a pessoas que tenham 
necessidade de ser informadas.
Sondar o estado de consciência de 
pessoas sobre as quais temos au-
toridade, por exemplo os nossos 
filhos menores de idade.
Avaliar a virtude ou as motivações 
do próximo para uma finalidade 
específica, por exemplo para de-
cidir se é apropriado empregá-lo 
numa dada função, com a condi-
ção de mantermos as nossas con-
clusões apenas provisoriamente, 
na medida que não atingem o nível 
da certeza.
Suspeitar da existência de uma 
falta ou vício, ou ao menos duvi-
dar da virtude de alguém, caso a 
necessidade nos obrigue a reflectir 
sobre a questão e existam razões 
suficientemente sólidas para as 
nossas conclusões.
Até mesmo relatar as nossas sus-
peitas a outras pessoas, com pru-
dência e caridade, por uma razão 
suficiente.

II - Não podemos:

Acreditar que o próximo é culpa-
do de algum pecado, seja qual for, 
quando outra possibilidade exis-
tir.

Condenar alguém por faltas duvi-
dosas, ou então, com severidade 

4.

5.

��.

7.

8.

�.

2.

quando a brandura for suficiente.

Tratar alguém como malvado an-
tes de caridosa pressuposição da 
sua bondade ter sido definitiva-
mente refutada.

Difamar alguém sem ter certeza 
de que o que estamos a dizer é ver-
dadeiro, nem mesmo relatar um 
pecado que é objecto de certeza a 
não ser que seja necessário fazê-lo; 
nem tampouco podemos revelar 
uma suspeita infundada ou uma 
suspeita exagerada, nem de facto 
suspeita alguma sem necessidade.

Analisar, do ponto de vista moral, 
os actos e omissões do próximo, a 
não ser que tenhamos autoridade 
sobre ele.

“Assumir o papel de censores dos 
nossos irmãos; adquirir o hábito 
e ter prazer de julgar os outros 
desfavoravelmente.” (Bacuez e 
Vigoroux: Man. Bibl., N.T., n. 293)

Em geral avaliar os actos e omis-
sões do próximo; atribuir moti-
vações, etc., sem necessidade, ou 
mais severamente do que é neces-
sário.

Atribuir a alguém uma motivação 
má quando outra motivação, boa 
ou então menos má, for possível.

Acreditar que o próximo cometeu 
um pecado quando isso foi relata-
do por pessoas que têm boa razão 
para comunicar essa informação e 
são inteiramente dignas de crédi-

3.

4.

5.

��.

7.

8.

9.
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to.

Suspeitar da existência de uma fal-
ta ou vício em alguém, ou duvidar 
da sua virtude, quando temos pos-
sibilidade razoável de não formar 
um juízo ou de formar um juízo 
mais favorável.

Relatar suspeitas que não sejam 
justificadas, fazê-lo com demasia-
da severidade, ou fazê-lo sem ne-
cessidade.

Acreditar ou até mesmo dar ouvi-
dos a relatos maus sobre o próxi-
mo vindos de pessoas que não são 
inteiramente dignas de crédito ou 
que têm más razões para comuni-
car essas coisas.

III - Devemos:

Estar ocupados demais com as nos-
sas próprias faltas, e com o exame 
da nossa própria consciência e 
procurar pelos nossos próprios 
pecados ocultos e desconhecidos, 
para sermos capazes de perceber 
os do próximo.

Justificar, minimizar, mitigar ou 
escusar toda a falta, real ou apa-
rente, do próximo.

Preferir supor até mesmo o que 
parece muito improvável, antes 
que crer mal do próximo, princi-
palmente dos nossos irmãos na 
Fé.

Quando confrontados com as fal-
tas ou pecados manifestos e certos 
do próximo, considerar que somos 

�0.

��.

�2.

�.

2.

3.

4.

culpados de similares ou piores, 
ou ao menos que o seríamos caso 
tivéssemos as mesmas tentações 
e não tivéssemos graças especiais 
de Deus; e pensar que, se os outros 
nos julgassem com a mesma liber-
dade que tendemos a nos permitir 
com relação a eles, encontrariam 
em nós maldade maior, e com mais 
justiça.

Ao nos depararmos com os peca-
dos manifestos e certos do pró-
ximo, neles encontrar motivo de 
sermos mais humildes e de mani-
festarmos para com ele maior ca-
ridade.

IV - Não devemos, de forma 
alguma:

Ocupar-nos do estado de alma do 
próximo, das suas motivações ou 
da qualidade moral de seus actos, 
salvo para neles procurar edifica-
ção, a não ser que nos deparemos 
com defeitos certos e manifestos 
que exijam a nossa intervenção.

Culpar o próximo mais do que nós 
mesmos gostaríamos de ser apon-
tados pelas nossas próprias faltas.

Procurar ser “objectivos” ou “rea-
listas” em avaliar as faltas, reais ou 
aparentes, do próximo.

Nos comparar favoravelmente com 
o próximo, ou o próximo desfavo-
ravelmente connosco.

Chegar a receber escândalo, perder 
a paz, ou permitir a nós mesmos a 

5.

�.

2.

3.

4.

5.
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menor “comoção da alma tendente 
a nos separar do bem” (Sto. Tomás 
de Aquino – Summa Theologiae, II-
II, q.43, a.5) em razão das faltas, 
reais ou imaginárias, do próximo.

Certos elementos da doutrina católi-
ca sobre esta matéria não se prestam 
a esse tipo de apresentação e são ago-
ra adicionados:

�. É falso pensar que não cometemos 
pecado, em julgar o próximo culpado, 
desta ou daquela falta, contanto que 
o nosso juízo esteja correto. Na rea-
lidade, a regra geral de que devemos 
tentar sempre acreditar no que for 
verdadeiro choca aqui com uma ex-
cepção (Sto. Tomás de Aquino – Sum-
ma Theologiae II-II, q.��0, a.4), e deve-
mos preferir acreditar o bem sobre o 
próximo incorrectamente, a acreditar 
o mal correctamente, a não ser que o 
pecado seja evidente e inegável. Há 
três razões para isso:

a.  A caridade exige que nos incline-
mos em favor do próximo;

b.  Os nossos vícios impedem-nos de 
julgar o próximo correctamente;

c. Nós não temos jurisdição (ou seja, 
direito de julgar*) sobre o próximo, 
razão pela qual todo o juízo adverso 
que formarmos acerca dele constitui 
usurpação do papel que Deus reser-
vou para Si.

[*) Certos autores abrem uma excep-
ção em caso de pecado manifesto (por 
exemplo, Sto. Agostinho); outros, tais 
como São Francisco de Sales, julgam 

que o preceito de não julgar não ad-
mite excepção alguma, mas que não 
é, falando propriamente, um “julga-
mento” se notamos, malgrado nós 
mesmos, aquilo que é tão evidente 
que nada é capaz de esconder.]

2. É falso que seja suficiente perdoar 
as faltas que percebemos no próxi-
mo, desejar-lhe o bem, e admitir que 
também nós temos as nossas faltas e 
fraquezas. A malícia do juízo temerá-
rio consiste no facto de pensar mal do 
próximo quando temos possibilidade 
de (a) dele pensar e presumir o bem 
ou (b) pôr de lado todo o caso, res-
tringindo-nos ao que nos diz respeito 
ou ao que a Providência nos deu a co-
nhecer com certeza.

3. O juízo temerário deve-se geral-
mente ao orgulho, o mais subtil dos 
nossos inimigos espirituais; ele faz-
nos confiar excessivamente no nosso 
próprio juízo em todas as coisas, mas 
é especialmente atiçado pelo demó-
nio para atrair a nossa atenção para as 
faltas do próximo (Scupoli – Combate 
Espiritual, capítulo 43).

4. Os pecados, faltas e motivações 
más que nos permitimos atribuir ao 
próximo, sem termos o direito de for-
mar esses juízos, são muito geralmen-
te os nossos próprios pecados, faltas e 
motivações más, de que nós próprios 
somos culpados mas para os quais 
nos cegamos, embora fôssemos notá-
los bem depressa se dedicássemos o 
mesmo esforço em examinar a nossa 
própria consciência que dedicamos 
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a usurpar o direito de examinar a do 
próximo.

5. Até mesmo os intelectos mais pe-
netrantes raramente acertam quando 
atribuem este ou aquele pecado ou 
má intenção ao seu próximo. A ex-
periência com os juízos temerários 
de que nós mesmos fomos objecto 
por parte de outras pessoas deveria 
convencer-nos de que a verdade é ra-
ramente aquilo que a mente humana 
pensa que é quando sua natural amar-
gura não é adocicada pela caridade, e 
quando ela se imiscui na autoridade 
d’Aquele “que esquadrinha o coração 
e sonda os afectos” (Jeremias �7,�0).

��. Seremos nós mesmos julgados mais 
severamente conforme a medida com 
que tivermos julgado o próximo seve-
ramente, e seremos julgados com me-
nos severidade conforme a medida em 
que tivermos fechado os olhos para as 
debilidades do próximo, desculpado 
as suas faltas, e nos recusando a acre-
ditar no que tende à sua desonra. Mas 
há mais: unicamente com a condição 
de não julgarmos em nada o próximo, 
nós mesmos não seremos julgados, 
em absoluto! “Em todos os livros sa-
cros, há alguma promessa mais ma-
ravilhosa do que esta?”, pergunta o 
padre Peter Gallwey S.J. em Watches 
of the Passion [Relógios da Paixão] 
(vol.�, p.792).

7. Para obter esta promessa Divina – a 
promessa de que, no nosso julgamen-
to, o diabo, que nos acusará de todos 
os pecados da nossa vida, não será 

ouvido nem sequer por um instante 
–, basta seguir esta simples regra com 
respeito às faltas do próximo: perce-
ber pouco, crer em menos ainda do 
que ouvimos, desculpar prontamen-
te, absolver generosamente, e jamais 
condenar.

8. Certamente, porém, não somos 
proibidos de pensar ou falar do que 
é publicamente conhecido, caso haja 
razão proporcional, contanto que 
sempre poupemos o próximo o máxi-
mo possível. E certamente, também, 
podemos discutir as faltas manifestas 
do próximo, e mesmo reflectir sobre o 
que as motivou, caso seja com a inten-
ção de corrigi-las, ou para nos ajudar 
a tomar uma decisão prática, com a 
condição de jamais nos esquecermos 
de que, mesmo quando um pecado é 
manifesto, os seus motivos e os facto-
res que predispuseram à sua execução, 
frequentemente, não são manifestos 
e dariam um aspecto muitíssimo dife-
rente à questão se o fossem.

9. Por fim, os inimigos públicos de 
Deus e da Sua Igreja têm apenas di-
reito à justiça e à verdade; aquilo que 
a caridade nos move a dar aos outros 
pode, e muitas vezes deve, ser recu-
sado a eles, a fim de melhor praticar 
a caridade para com aqueles que tais 
pessoas poderiam, de outro modo, fa-
zer extraviar.

Fontes:: a “Conferência”, Padre Faber 
sobre receber escândalo; Sto. Tomás 
de Aquino – Summa Theologiae; Scu-
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poli – Combate Espiritual; Scaramelli 
– Diretório Ascético; São Francisco de 
Sales –Introdução à Vida Devota; Tho-
mas de Kempis – Imitação de Cristo; 

Balmes –A Arte de Alcançar a Verda-
de; Sto. Afonso de Ligório; São João 
Crisóstomo; e outros.

A certeza sobrenatural da Fé

Pe. R. Garrigou-Lagrange O. P.

A necessidade da Fé impõe-se absolu-
tamente no facto de Deus nos chamar 
a um fim sobrenatural — viver com 
Ele no Céu.

Para dirigirmo-nos ao Céu, ou orien-
tar nossos actos para a vida eterna, é 
preciso pelo menos conhecer, embora 
obscuramente, este fim e os meios so-
brenaturais, que são os únicos capa-
zes de nos fazer consegui-lo.

Na verdade, não se quer se não o que 
se conhece.

Ora, sem a fé na Revelação divina, 
não podemos conhecer o fim sobre-
natural para o qual somos chamados. 
A Fé é pois absolutamente necessária 
para nos salvar. “Ide e pregai”, disse 
N. S. Jesus Cristo aos seus apóstolos 
— aquele que crer será salvo, aquele 
que não crer, será condenado.

Como poderíamos conhecer os mis-
térios da salvação, que são essencial-
mente sobrenaturais, sem a Fé na Re-
velação divina?

Nunca ensinaríamos demais esta 
doutrina fundamental, e para bem 

compreendê-la, é preciso considerar 
que há três ordens de conhecimento 
essencialmente distintas e subordina-
das.

�. Há primeiramente a ordem sen-
sível, a dos corpos, das pedras, das 
plantas, dos animais, aquela onde se 
move o nosso corpo; conhecemos a 
realidade desta ordem pelos nossos 
sentidos.

Ela tem a sua beleza: a das cores, a dos 
sons, a da harmonia.

2. Acima, há a ordem racional, a das 
verdades acessíveis à razão. A esta 
ordem pertence a distinção do bem e 
do mal moral, que o animal não sabe 
perceber. A esta ordem pertence ain-
da a nossa alma espiritual, com a qual 
podemos conhecer sem revelação, a 
espiritualidade, a liberdade, a imor-
talidade. A esta ordem pertencem 
as verdades naturais que a razão por 
suas próprias forças pode descobrir 
sobre Deus, Criador do Universo, Pro-
vidência universal.

A visão do céu estrelado nos prova a 
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existência de uma inteligência divina 
que legislou todas as coisas. É ali o 
ponto culminante da ordem da razão. 
Ela pode conhecer Deus pelo refle-
xo das suas perfeições nas criaturas; 
ela porém não pode conhecer a vida 
íntima de Deus; as criaturas são im-
potentes para no-la manifestar. Elas 
não têm com Deus senão uma seme-
lhança muito imperfeita. Aquele que 
não conhecesse o Soberano Pontífice 
senão por ter visto seu palácio do Va-
ticano, seus empregados, por saber 
o lugar do seu nascimento, a data de 
sua elevação ao pontificado, este não 
conheceria a vida íntima do Soberano 
Pontífice. 

Portanto, a razão abandonada a ela 
mesma não pode, apesar do progresso 
das ciências ou da filosofia, chegar a 
conhecer a vida íntima de Deus. Mes-
mo se este progresso continuasse por 
milhares de anos sem interrupção, ela 
não atingiria o segredo das profundi-
dades de Deus, ao lado do qual os se-
gredos do Oceano não são nada. 

3. Acima da ordem racional, há a or-
dem da verdade e da vida sobrena-
tural, absolutamente inacessível aos 
sentidos e à razão. Os segredos desta 
ordem, que são a profundidade mes-
ma de Deus, a sua vida íntima, foram-
nos revelados por N. S. J. C. 

Dizemos todas as manhãs, no fim 
da missa, no Evangelho de S. João, 
“No princípio era o Verbo, e o Verbo 
estava em Deus, e o Verbo era Deus; 
n´Ele estava a vida e a vida era a luz 

dos homens. Esta luz resplandece nas 
trevas, e as trevas não a compreende-
ram”. Ninguém jamais viu Deus. 

O Filho Unigénito do Eterno Pai no-
lo manifestou. “Mas as trevas não o 
compreenderam”. Os homens cegos 
pelo erro ou pela paixão, não percebe-
ram a luz sobrenatural que N.S. lhes 
trouxe, eles preferiram a luz da sua 
razão, como alguém que preferisse 
missangas a um diamante. 

Há realmente três ordens, a dos cor-
pos, a dos espíritos e a da vida ínti-
ma de Deus e dos seus santos. Assim 
como há numa igreja o adro exterior, 
a nave e o Santo dos santos ou taber-
náculo de Deus vivo. 

Ninguém pode entrar no Santo dos 
Santos, no céu, se não receber a re-
velação divina. Ela é absolutamente 
necessária para se salvar. Por excep-
ção, aquele que não recebeu o baptis-
mo pode salvar-se sem o conhecimen-
to explícito da a Fé, com as primeiras 
verdades da revelação. As almas que 
nunca ouviram a pregação do Evan-
gelho nas regiões mais afastadas da 
África ou Oceania podem, se não re-
sistirem a voz da sua consciência e à 
graça interior, chegar de fidelidade em 
fidelidade, e de graça em graça, à Fé. 
Deus, do seu lado, fará o necessário 
para lhes revelar as verdades necessá-
rias à salvação, ainda mesmo que Ele 
tenha de enviar um Anjo ou um Mis-
sionário, como mandou o Apóstolo S. 
Pedro ao Centurião “Cornélio”. 

Quantas vezes, missionários desgar-
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rados, encontraram pobres selvagens 
que estavam morrendo e os espera-
vam antes de entregar suas almas a 
Deus. 

Relata-se nos Anais das Missões, que 
um Missionário muito desejoso de ir 
para a China pediu por muito tempo 
aos seus superiores licença de par-
tir para lá, e finalmente alcançou a 
permissão; apenas tinha chegado no 
território da Missão, encontrou uma 
velha mulher que o esperava para 
morrer. Ele a baptizou, e logo depois 
ficou possuído de uma tal nostalgia, 
que pediu para voltar para a Europa 
e voltou. 

Por aí pode-se ver que ele só foi à Chi-
na para a salvação desta alma. Uma 
alma é mais do que um mundo. Fora 
a Providência divina que lá o enviara. 
Tal é a necessidade da fé. 

Qual é a sua natureza íntima? Diga-
mos antes o que ela não é, para des-
truir as falsas noções que dela tem 
o mundo, e veremos então melhor o 
que ela é. 

A fé cristã não é um sentimento na-
tural de confiança em Deus, como 
hoje muitas vezes o pretendem os 
protestantes liberais, que negam todo 
sobrenatural e que identificam de um 
modo sacrílego a fé divina a um vago 
sentimento religioso todo natural, 
que se encontra em todas as religi-
ões. 

Ainda mais porque a confiança refe-
re-se à esperança e não directamente 

à fé, é mesmo a esperança que é cha-
mada confiança em Deus, quando ela 
descansa sobre a Fé nas promessas de 
Deus. A Fé não é também uma opinião 
que considera o catolicismo como a 
mais viva das religiões. 

Esta opinião pode nascer facilmente 
da leitura da história; é uma opinião 
histórica e filosófica infinitamente 
inferior à Fé sobrenatural. 

A Fé também não é uma certeza racio-
nal da verdade do catolicismo. Pode-
se bem convencer-se racionalmente, 
pelo exame dos milagres que confir-
mam a pregação de Jesus e a vida da 
Igreja, que as verdades propostas pela 
Igreja foram reveladas por Deus, mas 
esta certeza racional que vem do exa-
me dos milagres ou das profecias ain-
da não é a Fé. Não se penetra ainda na 
intimidade da palavra sobrenatural 
de Deus; não se concebe senão mate-
rialmente, pelos sinais sensíveis que a 
confirmam. 

O Padre Lacordaire pôs admiravel-
mente este ponto em evidência na sua 
�7a. Conferência em “Notre Dame”. 
Ele tinha experiência própria destas 
coisas, porque vira de perto várias 
conversões. Ele escreveu: “Certo sábio 
que estuda a doutrina católica, que 
não a repele, que quer crer mas não 
consegue, vê exteriormente a doutri-
na católica, admite os factos, sente a 
sua força, concorda que existiu um 
homem chamado Jesus Cristo, que 
viveu e morreu duma maneira prodi-
giosa, se enternece com o sangue dos 
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mártires, com a vida da Igreja, dirá 
quase: é verdade, e no entanto, nada 
conclui. Ele se sente sufocado pela 
verdade, como se fica num sonho onde 
se vê sem ver. Oprimido sobrenatu-
ralmente por esta verdade que ele não 
pode sustentar naturalmente, um dia 
este sábio ajoelha-se, sente a miséria 
do homem, levanta a mão para o céu 
e diz: — “Do fundo da minha miséria, 
Ó Deus, eu clamo por vós”. — De re-
pente alguma coisa se passa nele, uma 
escama cai dos seus olhos, realiza-se 
um mistério. Ei-lo mudado. É um ho-
mem doce e humilde de coração, pode 
morrer, conquistou a verdade. 

Página admirável, na qual Lacordai-
re expõe o mais fielmente possível a 
doutrina de Santo Agostinho e Santo 
Tomás e excede nisto a muitos teólo-
gos. 

A fé é infinitamente superior a uma 
certeza racional, ela é uma luz so-
brenatural interior que só Deus nos 
pode dar. Fides est donum Dei, diz 
São Paulo. E Nosso Senhor disse a São 
Pedro: “Tu és bem-aventurado, Simão, 
filho de João, pois nem a carne nem o 
sangue te revelaram isto, mas meu Pai 
que está nos Céus”. 

O Padre Lacordaire diz ainda muito 
bem. “O que se passa em nós quando 
cremos é um fenómeno de luz íntima 
e sobrenatural. Eu não digo que as 
coisas exteriores (principalmente os 
milagres) não operem em nós como 
motivos racionais de credibilidade; 
mas a acção mesma desta certeza su-

prema, a que eu me refiro, nos afecta 
directamente como um fenómeno lu-
minoso”; eu digo mais, como um fe-
nómeno transluminoso. Como se diz 
transatlântico, para designar as regi-
ões situadas do outro lado dos mares 
Atlânticos. 

Se fosse de outro modo, como quere-
riam que houvesse proporção entre 
nossa adesão (que seria natural), ra-
cional a um assunto que excede ou a 
natureza ou a razão? Ora, aí não há 
proporção entre a nossa inteligência e 
o objecto que lhe é apresentado, e não 
poderá haver certeza. 

Aqui nós temos que penetrar dentro 
de uma ordem nova, o Infinito. — 
Acima da ordem sensível, da ordem 
racional, acima da ordem angélica. 
A fé é pois uma certeza sobrenatu-
ral, fruto duma graça, de um dom de 
Deus, duma iluminação e duma inspi-
ração do Espírito Santo, como o diz o 
Concílio do Vaticano I, que reproduz 
exactamente a doutrina do II Concílio 
de Orange contra os semipelagianos. 

É ao mesmo tempo uma certeza que 
pode ter um iletrado, isto é, uma cer-
teza que não vem do raciocínio, nem 
da história, nem da literatura, nem 
da ciência; coisa admirável, é uma 
certeza que um pobre operário e uma 
criança podem ter maior e melhor 
que os sábios: “revelasti ea parvulis.” 
É uma certeza transluminosa, apesar 
da obscuridade dos mistérios que não 
parecem obscuros para nós senão por-
que luminosos demais em si mesmos, 



30 

como o sol, cujo esplendor ofusca o 
morcego; é uma certeza que exclui a 
dúvida, toda dúvida deliberada. 

Assim como uma intuição simpática 
põe num instante entre dois homens 
o que a lógica não conseguiria em 
muitos anos, às vezes, uma ilumina-
ção súbita esclarece o génio. 

Lacordaire diz ainda com muita ra-
zão, sobre esse assunto: “Um conver-
tido vos dirá: eu li, raciocinei, quis, e 
não consegui; mas um dia, sem que 
eu possa dizer como, ao pé da minha 
lareira, eu não sei, mas já não era 
mais o mesmo, eu tinha fé; depois li 
de novo, meditei, confirmei a minha 
fé pela razão; mas o que se passou em 
mim no momento da convicção final é 
de uma natureza absolutamente dife-
rente de tudo que havia precedido...” 

Lembrai-vos dos dois discípulos que 
iam a Emaús. Poder-se-ia para ilus-
trar esta doutrina, citar o exemplo de 
Ernesto Psichari, neto de Renan. Ele 
tinha perdido a fé. Em Marrocos per-
cebeu que os europeus, apesar da sua 
civilização, não tinham mais prestígio 
junto aos muçulmanos, porque não 
rezavam mais, porque não sabiam 
mais nada do Além. Os muçulmanos 
julgavam-se superiores a eles. Pouco a 
pouco no deserto, Psichari reconstitui 
o seu Credo, não crendo ainda, mas 
pressentindo que ia receber a graça 
da fé. 

É o caso ainda de Massis, que não ti-
nha mais nenhuma objecção e, não 
obstante, só recebeu a graça da fé no 

momento do baptismo da sua filha. 

Assim como o Dr. Leseur, que tendo-
se casado com uma mulher muito cris-
tã, converte-se um dia vendo-a rezar, 
e hoje é: Padre Leseur, dominicano. 

Qual é o papel e a necessidade desta 
luz sobrenatural da fé? 

Ela ainda não nos dá a evidência dos 
mistérios da salvação que permane-
cem obscuros. A fé é livre. É preciso 
querer crer, sob a graça, para crer 
efectivamente. 

Ela confirma a credibilidade racional 
destes mistérios garantidos por tan-
tos sinais. 

Mas sobretudo esta luz eleva a nossa 
inteligência para nos fazer aderir so-
brenaturalmente e infalivelmente à 
palavra sobrenatural do Pai Celeste. 

De maneira que se pode aderir for-
malmente a uma verdade sobrena-
tural, manifestada pela revelação so-
brenatural de Deus, sem que a nossa 
inteligência seja sobrenaturalizada, 
sobrenaturalmente esclarecida, pro-
porcionada à verdade divina que ela 
deve admitir? Sem esta graça haveria 
uma desproporção sem medida. 

Enquanto o demónio que perdeu a fé 
infusa não adere senão materialmen-
te à palavra de Deus, por causa da evi-
dência natural dos sinais milagrosos 
que a confirmam, o fiel, este, esclare-
cido pela luz  infusa da fé, compreen-
de formalmente e espiritualmente a 
palavra de Deus proposta pela Igreja, 
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penetra-a, está disposto a saboreá-la. 

Ele tem como que um senso musical 
que lhe permite apreciar a divina sin-
fonia da palavra de Deus, enquanto 
o demónio perdeu o senso superior 
desta harmonia divina. Como disse 
Mons. Gay, a luz da fé é “a coroação 
divina da nossa inteligência, um dia-
dema de luz celeste, com que a mão 
terna de Deus circunda nossa fronte 
invisível, numa imensa extensão das 
nossas fronteiras espirituais... a nossa 
proporção intelectual com a vida ín-
tima de Deus.” “Ela é, acrescenta ele, 
como que um ouvido sobrenatural, e 
também um olho, ou melhor ainda, 
ela é a aurora da visão sobrenatural, 
enquanto que a razão não é a aurora 
da fé.” 

“Fides est sperandaraum substantia 
rerum argumentum non apparen-
tium” (Heb ��) “A fé é a substância 
das coisas que devemos esperar, a cer-
teza daquelas que não vemos”. 

Os bens futuros estão na nossa fé, 
como a árvore está na semente, a flor 
na pivide, esperando o desabrochar. 

A luz da fé não somente sobrenaturali-
za nossa inteligência, mas lhe dá uma 
certeza infalível dos mistérios da sal-
vação. Esta certeza que descansa sob 
a primeira verdade reveladora, sob a 
autoridade de Deus, Criador da graça, 
é superior à dos sentidos, à da razão. 
Estamos mais certos do valor infinito 
de uma Missa do que da existência da 
terra sobre a qual nós andamos, ou da 
impossibilidade do círculo quadrado. 

É por esta certeza, toda divina, que os 
mártires morreram. Mais vale perder 
a vida do que a fé. 

Por que então, apesar desta luz sobre-
natural, os mistérios da salvação per-
manecem obscuros? 

É porque nós não os vemos imediata-
mente neles mesmos, mas somente 
na palavra divina que no-los revela. 
E não os podemos ver directamente, 
porque são luminosos demais para 
nossos olhos. Por causa de seu dema-
siado esplendor nos parecem obscu-
ros, como o sol deve parecer obscuro 
ao pássaro da noite, que não pode su-
portar seu brilho. 

Esta virtude da fé está tão profunda-
mente impregnada na alma, que só 
o pecado da infidelidade pode fazer 
perdê-la. Pode-se perder a Caridade 
e a graça santificante, sem perder a 
fé; ela fica no pecador como a raiz da 
árvore que foi cortada e quer nascer 
de novo. Por isso é que é tão grave o 
pecado contra a fé, que rejeita a au-
toridade infalível de Deus. Mais vale 
perder a vista que perder a fé, melhor 
ainda, mais vale perder a razão ou a 
vida, que perder a fé. 

Se é esta a necessidade e a natureza 
da fé, como viver no espírito de fé? 

Para viver humanamente e não como 
um animal, é preciso viver à luz da ra-
zão, e não somente à luz dos sentidos: 
para viver cristãmente e não como 
um pagão, é preciso viver à luz da fé e 
não somente à luz da razão. São Paulo 
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na Epistola aos Hebreus, cita os mais 
heróicos exemplos de espírito de fé. 
(��, 8 ss). “É pela fé que Abraão, por 
ordem de Deus, deixa seu país, parte 
sem saber para onde ia, para os países 
desconhecidos, que ele devia receber 
como herança. É pela fé que o mesmo 
Abraão prontificou-se a imolar seu 
filho único, Isaac, apesar de Deus lhe 
ter dito: ‘É de Isaac que terás tua pos-
teridade.’ Ele prontificou-se no en-
tanto a imolá-lo por ordem do Altíssi-
mo, pensando que nada é impossível 
a Deus, mesmo ressuscitar os mortos. 
Foi pela fé que Moisés deixou o Egito, 
sem temer a fúria do rei, e ficou inaba-
lável como se tivesse visto o Invisível. 
Foi pela fé que os Israelitas atravessa-
ram o mar Vermelho que engoliu os 
egípcios. Foi pela fé que os profetas 
venceram os reis, efectuaram a justi-
ça, obtiveram o efeito das promessas, 
fecharam a goela dos leões. Foi pela fé 
que outros sofreram os ultrajes e os 
chicotes, as prisões e as correntes, fo-
ram lapidados, esfolados e morreram 
pelo fio da espada. Eles partiram er-
rantes, pelas montanhas, na indigên-
cia, na aflição e angústia, aqueles dos 
quais o mundo não era digno. “Todos, 
diz São Paulo (5, �4), morreram na 
fé, não tendo ainda recebido o bem 
prometido, não tendo ainda visto o 
Cristo, mas eles contemplavam-no e 
saudavam-no de longe, confessando 
que eles eram estrangeiros e viajantes 
sobre a terra; pois homens que falam 
assim, mostram bem que procuram 
uma Pátria. 

Eis os exemplos que nos deram aque-
les que vieram antes de Jesus Cristo. 
Que faremos nós, que viemos depois 
de Jesus Cristo, beneficiados pela sua 
luz e pela sua graça para viajar para o 
céu sob a conduta de sua Igreja? 

Para viver no espírito da fé, é preciso 
sempre considerar à luz da fé: Deus, 
nós mesmos, o próximo e os aconte-
cimentos. 

�. Deus. Haverá necessidade de dizer 
que é preciso considerar Deus à luz da 
fé? Infelizmente é, e é muito neces-
sário. Não consideramos muitas ve-
zes Deus através dos nossos precon-
ceitos, à luz de nossos sentimentos 
muito humanos, mesmo de nossas 
pequeninas paixões, contrariamente 
ao testemunho que Ele dá de si mes-
mo na Sagrada Escritura? Não nos 
acontece pensar, em nossa presunção, 
duma maneira mais ou menos cons-
ciente, que a Misericórdia de Deus é 
para nós, e a Justiça para os outros? E 
ao contrário, em certos momentos de 
desânimo, não nos acontece duvidar 
do Amor de Deus por nós, de sua mi-
sericórdia sem limite? 

Nós consideramos às vezes a infinita 
perfeição de Deus do miserável ponto 
de vista de nosso egoísmo, de nosso 
amor-próprio, de nossas suscetibili-
dades ressentidas, em vez de conside-
rá-la no ponto de vista de nossa salva-
ção e do bem geral da Igreja. No ponto 
de vista da fé, Deus aparece, não atra-
vés de nosso egoísmo, mas através da 
vida e da morte de Jesus, através dos 
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mistérios da Igreja, da Eucaristia e da 
Comunhão dos Santos. 

Oh, como o olhar dos santos era puro! 
E como desde este mundo entreviam 
Deus pelos olhos da fé! 

Santa Catarina de Sena, em seu admi-
rável “Diálogo”, nos fala destes olhos 
da fé e das necessidades da mortifica-
ção interior da vontade própria e do 
julgamento próprio. Somente esta 
mortificação pode purificar nosso 
olhar e fazer cair esta venda de nosso 
orgulho, este terrível “velamen”, este 
véu do qual nos fala São Paulo, que 
impede ver as coisas divinas, ou deixa 
ver apenas as sombras e as dificulda-
des. 

Consideremos Deus à luz da fé e 
também a humanidade toda santa 
de nosso doce Salvador Jesus Cristo, 
seu Coração Sagrado, sempre aberto 
para nós; a Virgem Maria, a Igreja, 
corpo místico de Jesus Cristo. Con-
sideremos do ponto de vista da fé os 
Sacramentos, nossa comunhão quo-
tidiana, a absolvição de cada semana, 
nosso ofício, nossa leitura espiritual, 
a Sagrada Escritura, palavra de Deus. 
Como tudo isto é prodigiosamente 
grande à luz da fé! E como tudo isto 
empalidece à luz de nossos preconcei-
tos e da rotina. Sob esta luz apagada, 
as coisas mais sublimes tornam-se ba-
nais, a Santa Comunhão não é senão 
uma cerimónia. 

2. Devemos nos ver, a nós mesmos, à 
luz da fé. Se não nos virmos senão à 
luz natural, só vemos em nós as nos-

sas qualidades naturais e nos exalta-
mos; vemos também às vezes os nos-
sos defeitos e desanimamos. 

Frequentemente esquecemos de ver 
à luz da fé os tesouros sobrenaturais 
que o Senhor depositou em nós, e os 
obstáculos que os impedem de fruti-
ficar. 

O tesouro sobrenatural que trazemos 
em nós é a graça recebida no Baptis-
mo e restituída na absolvição; não é a 
graça a vida divina, germe da glória? 
O tesouro sobrenatural que trazemos 
em nós é o fruto das comunhões quo-
tidianas. O tesouro sobrenatural que 
trazemos em nós é a Santíssima Trin-
dade que habita em nós. O tesouro 
sobrenatural que trazemos em nós é 
a vocação que nos alcançará, se não 
resistirmos a ela, todos os socorros 
necessários, para chegar à perfeição e 
finalmente ao céu. 

Os obstáculos são falta de espírito so-
brenatural, de espírito de fé, a levian-
dade que nos faz falar e agir como pa-
gãos, que nos tira o recolhimento pelo 
qual se reconhece um discípulo de Je-
sus Cristo. Os obstáculos são ainda o 
desejo de ser a cabeça, quando talvez 
devemos nos contentar de ser a mão. 

3. Consideramos bastante o próximo 
à luz da fé? 

Muitas vezes vivemos à luz natural 
da razão deformada pelos nossos 
preconceitos, nossas paixões, nosso 
orgulho, nosso ciúme, e desde então 
aprovamos no próximo aquilo que 
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humanamente, naturalmente nos 
agrada. Aquilo que é conforme aos 
nossos gostos naturais, aos nossos 
caprichos, aquilo que nos é útil, aqui-
lo que nos faz valer, aquilo que ele nos 
deve. Condenamos nele aquilo que 
nos incomoda, muitas vezes o que o 
torna superior a nós, aquilo que nele 
nos faz sombra. Quantos julgamen-
tos temerários, julgamentos duros, 
impiedosos provém do nosso olhar 
obscurecido pelo amor próprio e pelo 
orgulho. Quantas maledicências e ca-
lúnias mais ou menos conscientes. 

Se nós soubéssemos ver o próximo à 
luz da Fé, com o olhar espiritual mui-
to puro, então veríamos em nossos 
superiores, os representantes de N. S. 
e nós lhe obedeceríamos sem os criti-
car, ao pé da letra e de todo coração, 
como a Nosso Senhor Ele mesmo. 

Nas pessoas, que naturalmente não 
nos são simpáticas, nós veríamos an-
tes de tudo, as almas resgatadas por 
Nosso Senhor, que fazem parte do 
seu corpo místico e que talvez este-
jam mais perto do que nós do seu Co-
ração Sagrado. 

Nosso olhar sobrenatural atravessaria 
este envelope opaco de carne e de san-
gue que nos impede de ver as almas, 
e faz com que muitas vezes vivamos 
longos anos ao lado de belas almas 
sem perceber. 

É necessário merecer ver as almas, o 
que nos permitirá de lhes dizer ver-
dades salutares e de ouvi-las da parte 
delas. 

Não é por acaso que duas almas se en-
contram. Assim como as pessoas que 
naturalmente nos agradam, se nós as 
víssemos bem à luz da Fé, descobrirí-
amos nelas qualidades e virtudes so-
brenaturais que elevariam muito nos-
sa afeição e a purificariam. Veríamos 
nelas também, com benevolência, os 
obstáculos ao reino perfeito de Nosso 
Senhor, e nós poderíamos, com a ver-
dade caridade, dar-lhes um conselho 
amigo, aplicar o que Santo Agostinho 
diz em sua regra sobre as delicadezas 
da correcção fraternal, que deve pro-
ceder do amor de Deus e o fazer cres-
cer na alma de nosso próximo. 

4. São os acontecimentos que precisa-
ríamos ver à luz da Fé, para viver ver-
dadeiramente no espírito da Fé. Os 
acontecimentos felizes, para que eles 
não nos exaltem e os acontecimentos 
infelizes, para que eles não nos desa-
nimem. 

Digamos que tudo, mandado ou per-
mitido por Deus, e que tudo, mesmo 
o mal, deve finalmente, queira ou não 
queira, concorrer para sua glória. 

Em todo acontecimento podemos en-
contrar um aspecto sensível, acessí-
vel aos sentidos, um aspecto racional, 
acessível à razão, à história profana; 
são as leis naturais que governam os 
fatos — depois há um aspecto sobre-
natural, acessível à Fé. E o lado pelo 
qual este acontecimento concorre à 
Glória de Deus é o dos eleitos. 

Vede, à luz da Fé, a expulsão dos re-
ligiosos e das religiosas, ou das atro-
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cidades cometidas ultimamente pelos 
Comunistas na Espanha. 

Existe nestes acontecimentos qual-
quer coisas que escapa à razão, mes-
mo à perspicácia maligna dos per-
seguidores. Os sentidos vêm nesses 
acontecimentos um manancial de do-
res, a razão, uma obra iníqua. Em face 
da Fé, existe neles muito mais. Existe 
aí um castigo para muitos. Existe aí 
uma provação para todos, provação 
que não nos deve lançar no abatimen-
to, mas que é a condição dum bem su-
perior. 

A Igreja é perseguida. Nosso Senhor 
está ao seu lado; Ele parece dormir 
como dormia na barca durante a tem-
pestade no Lago de Genesareth; mas 
uma só palavra foi suficiente para 
apaziguar os ventos e as vagas. 

Se vemos este acontecimento à Luz da 
Fé, não ficaremos muito surpreendi-
dos. Nosso Senhor o anunciou no seu 
Evangelho. Não ficaremos irritados 
nem desanimados. Rezaremos pelos 
perseguidores, pelos perseguidores 
os mais aguerridos, e pensaremos que 
nossa vida religiosa deve ser mais fer-
vorosa que no passado. Vede as guer-
ras à luz da Fé, as divisões dum país, 
as rivalidades mesmo entre os católi-
cos. Vede todos esses acontecimentos 
à luz da Fé, os acontecimentos felizes 
não nos exaltarão, os infelizes não 
nos abaterão. 

Mesmo as injúrias, depois do primei-
ro sobressalto da natureza, nos pa-
recerão como  permitidas por Deus 

para o progresso de nossa alma, como 
quando Davi foi insultado por Semei. 

Nossa Mãe do céu viveu plenamente 
do espírito de Fé, sobretudo aos pés 
da Cruz. Quando Jesus parecia defini-
tivamente vencido, ela não cessou de 
crer que Ele era o Filho de Deus vivo 
e que dentro de três dias ressuscitaria 
como Ele havia predito. 

Para entrar na profundidade ou nas 
atitudes de Deus, é preciso que a Fé 
se torne penetrante e saborosa; é 
preciso que, esclarecida pelo dom da 
inteligência e da sabedoria, ela se tor-
ne contemplativa. Para isto, é preciso 
saber sacrificar certas exigências in-
justificáveis da razão raciocinadora; 
é preciso lembrar-se que acima da 
evidência racional, existe o mundo 
infinitamente superior dos mistérios 
sobrenaturais. Da mesma maneira, 
diz Santo Tomás, é preciso que o sol 
se esconda para que se vejam as es-
trelas e as profundidades insondáveis 
do firmamento, aquele que não quer 
ver senão à luz da razão e não se deixa 
conduzir mais alto, pela luz da Fé, as-
semelha-se àquele que não quis con-
templar o esplendor do céu estrelado 
porque não o podia ver à luz do sol. 
Se, ao contrário, o sol desaparecesse, 
é um número imenso de estrelas, ou-
tros sóis, que nos aparecem na beleza 
da noite: é o símbolo esplêndido das 
verdades da Fé e de sua harmonia na 
obscuridade, superior à noite do espí-
rito.
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Desejamos aos nossos leitores 
um Santo Natal 

e um Feliz Ano Novo!


