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PREFACIO DO TRADUCTOR

({ Verso civitatis stat'u, nillil ttsqttam pl'isci et integl'i mOI'is, aniles, exuta
cequalitate, jussa p,-inçiz;is adspectm'e, (*) Subvertida a constituição, exlincta
até 05 vestigios a antiga inteiresa de costumes, renunciado o direito individual, todo
mundo pendia da senha do principe,» Palavras de funebre justiça, gra\'adas
pela mU5a inflexivel da historia antiga, com o escopro de Tacito, sobre a odiosa
memoria da Roma imperial, e que, entretanto, - quem n'o diria? - a au tereza
incorruptivel da posteridade terá occasiões de relembrar, com doloroso assol11bro,
como a fiel expressão desta quadra de ioaudita degener,-scencia politica e mor~l,

no seio de uma nação adolescente e exuberante de vida. (' ')
O brasileiro que atravessar a phase actual do segundo reinado, ter~ que

testemunhar á descendencia, com as cãs envergonhadas, uma longa pagina de
amargura e vílipendio, ·onde os olhos de nossos filhos buscarão de balde um pllnto
de refrigerio em que espaireçam: um paiz opulento, inexhaurivel como a natu
reza mesme, e, todavia, physica e moralmente estagnado, na sua immensa ampli
dão, como um vasto pantano; os municipios, ombras da mais cordial e utilmente
popular das in titnições, sem raizes no solo, sem autonomia, pedintes abysmados
n'uma existencia vegetativa, esteril, perpetuamente subalterna; as provincias
sugadas pela centralisação até á medulla, famintas, esfarrapadas, umas arra tando
a braga de empenhos crescentes e in oluveis, outras em estado real de bancarota;
um governo lição vÍ\'a de toda as corrupções; a casa dos padl'e conscriptos
feita a grande e5chola publica da cOl'tezania imperialisla; a camara dos deputado

(') TAOITO: Annal, 1. I, IV.

(' *) Uma folha da mais alta nomeada, em filiação a nenhum dos no sos
partidos politicos, adherente li monarchia, e o"gam do commel'cio, da laVOlwa
e da il'l dttstria , pronunciava-se ha pouco a sim: ({ Entre nós, onde tanto e
fJlIa em liberdade, só ha ele (acto ttm poder, o do chefe ao estado, Graças a
interpretação dada a 'certas disposições conslitucionaes e à conde5cendencia e
fraqueza .de seus conselheirus, s6 não faz aquilla qtte nâo ,lhe apra." ou que.
tendo em mente, não é adivinhado pelos sel:\,~ mini ·tros.•) Globo, n. l7. dr
17 de janeiro de 1877, art. edictorial.
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aviltada, graças ás suas proprias obras, até ás vaias das galerias; os gabine
tes, serventuarios servis de el·rei, sem solidariedade nenhuma, nem a de honra;
as assembléas provinciaes decaídas, mediocrisadas, nullificadas j a magistratura,
atirada fôra a toga da justiça, a ostentar deslavadamente o escandalo das mais
delirantes e indecentes paixões de partido; o executivo dissipando, transigindo,

contrahindo encargos publicas, sem auctorisação orçamentária j os ministros da
fazenda accumulando montanhas de divida; a voragem do deficit a escancarar

de dia em dia um sorvedouro capaz de tragar dentro em pouco a nossa receita
total; a quebra da fé nacional aconselhada nos relatarias das secretarias de
estado como innocente recur o de finanças; a fallencia do estado prevbta, receia a,

talvez imminente como um traço terrivelmente negro no lJOrisonte; a lavoura em
profunda e mortal cachexia; o commercio e a intlustria, sob a pressão de impos
tos irracionaes, condemnados ao mais lastimoso racbitismo; a irresponsabilidade

absoluta do poder em todos os gráus da bierarchia; a mentira nas urnas, nas
depurações parlamentares, n'essas lisonjarias mutuas da pragmatica annua] entre

o tbrono e a legislatura, nos melboramentos officiaes, no orçamento; a instrucção

publica uma cousa ainda por crear, uma ridicula mesquinharia negaceada ás
classes carecentes, aleijada, impura, envenenada pelo patronato. inaccessivel á
maioria dos contribllintes j do systema representativo ludibriados até os ullimos

simulacros no acto soberanamente dictatorial da corôa que aITerrolbou por
dezesete mezes as portas da assembléa geral, e não se sabe porque não lhes affixou

lo.go os escriptos de aluguer j de quando eUl quando um caracter de estadista
enlameado e perdido; um nome lustroso para cada baixeza; as convicções levadas a

riso, o scepticismo cynico applaudido j a desconfiança, a inveja, a gana ás reputa
ções sãs, todos os instinctos malévolos da servidão curtida subservientemente; tudo

funccionarios ou prctendentes, servilismo e venalidade, indigencia e luxo, mcdo
á liberdade e anarcbia, aülbadagem e delapidação, despreso impertérrito da lei

e pbarisaica idolatria das con veniencias pessoaes, doci lidade ao arbítrio official e
insubordinação ao dever, um apparato de jactanciosa dignidade e uma pusillanime
abdicação do direito, falsificação systematica das instituições e culto mysteriosa·

. mente respeitoso á Impertinencia da papelada administrativa, covardia univer'al

perante a verdade e cootubernio familiar com a byp.ocrisia sob todas as fôrmas i
atInai, um rei indifTerente ao diluvio nos seus dias ou nos de sua mais visinha
progenie, despota como Carlos X e Tapoloão III, e, ante a Europa, vaido

samente disfarçado no incognito de chefe eonstitucional, de bumor CosD1:;pclita,
homem de todos os climas, phreneticamente viajador, insaciavelmente solIt'cgo
de curiosidades, pai gloUa apaixonado, ospecialista em todas as especialidades,

em todas as "ciencias de especulação e em todas as sclencias de iuducção, em todas
as artes do ideal puro e em todas as artes do progresso material, em todas as
profis ões liberaes e em todas as pt'olissões industriaes, nos segredos mais mimosos

da litteratura e uos mais asperos segredos da critica bistorioa, nas mara·
vilhas mais colossaes e nas miudezas mais mycroscopicas da observação bu
mana, al'guidor de todos os sabias, decifrador de monumentos pre4istoricos, e,
por uma veia caracteristica, escrevcdor de versos, - de quem, accaso, por abi,

~uando não restar delles mais do que a noticia, alguma edade futura, como
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tlaqueHe outro, menos douto, mas não menos caprichoso, e tambem coroado artista.
descuidadamente dirà: -;'oetou, signal de que as boas leUras não lhe eram do todo
estranhas. Et aliquando, ca'rmútibus pangendis. inessp sibi elementa doctri1lC~

ostenciebat. (')

Emquanto el-rei, como os exploradores celebre, illustra-se especulando

VaI'ias gente e leis e varias manhas ("),

aqui, sobre essa superficie apparentemente glacial. onde toda a actividade publica
reduz-se ao tráfico judaico do poder, umas poucas de grandes questões politicas
e sociaes elevam sombriamente suas largas crateras innammadas. A omnipotencia
imperial. presumida como todos os a quem Deus quer perder, manda p'elos porta,
pastas rebocar de vez em quando, com as pseudo-reformas que ella sabe, os
respiradouros lateraes, de ond') se ouve mais perto o arfar dos pulmões popu,
lares, e.... crê haver dado conta da mão. Cui tanta deu pei'missa potestas ?(''')

Entretanto, o chão continúa a vuleanisar-se,e o vulto desses enormes problemas
a carregar de dia em dia mais o sobrecenho, até que se abram ás grandes
necessidades. ás grandes funcçües nacionaes seu ddrivativo natural, ou até que a
lava da corrupção assole a terra, e dificulte o plantio da semenle. agora facil.
Todas essas calamidades são. e seI ão devidas á innuencia inconstitucional de urna
individualidade usurpadora, empo sada no centro da rêde administrativa, como
formidavel arachníde no centro da teia insidiosamente destruidora. Quem tiver
feito sua educação politica nas praxes, nas tbeorias, na hi,toria, nas vidas iHus
tl'es das grandes personalidades pal'lamentares da mara\'ilhosa Inglaterra;
quem nos exemplos da '-elha mãe cio ystema representatÍ\-o estudar a vehe
mencia, a rudeza, o desabrimento, com que, tanto na alta imprensa, corno
em amba as camaras legislativas, a indignação britannica tem Ilagellado os actos,
a pessoa, os vicios individuaes, os defeitos intimos do 1l10n3l'cha, sempre que
a ingerencia particular do dyua ta reinante tl'anspõe a orbila legal, - ha-de
reconhecer que, em circull1stancias como as nossas, ante a acção contrnua, obce
cada, todo-poderosa e futal das invasões reaes na admini tração e no governo, a
franquesa implacuvel da verdade para com a realeza de,norteada é o unico
preito de lealdade conveniente ás almas honradas e patrioticas. Lembra-nos então
sempre o grito de Kent ao rei Leal':

vVhat wilt thou do, olel man?
Think'st thou that dttty shall nave dl'eael to speak

When lJowm' to fiattm'y bows? To plainness hOllOU1"S botmâ
When majestll stoops to follll. (.... ) .

Espírilos ha, alguns refiectidos e idoneos, outros seguidores da loada. a cujos
olhos essa impassibilidade habitual, essa chronica atonia da população é urna
declinatoria grave contra as aspirações reformistas. Erro. em n0SSO entender. Sob

(') TACITO, Annal.• I. XlII, m.
(") CA~IÕES, Lusiad., VI, LI,.
("') VlRGILIO, AEneid., IX, 97.
(....) SHAKESPEARE. !(illg Lqm', a. 1, sc. I, 148-1:'1,
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(l pai.:! legal, que nos opprime, está a nação. N'esta o torpor que a paralysa, Dão
é a gangrena senil da Roma cezárea; é a inercia de uma juvenilidade vigorosa,
mas transitoriamente abatida, um periodo passageiro de prostração na existeneia
de um povo vivedouro e possante, que, após uma estação de altas virtudes çivicas,
viu, n'uma decadencia vertiginosamente accelerada, prostituirem-se programlllas,
partidos, homens, tudo, e, burlado de decepção cm decepção, desilludido por
uma longamente acerba experiencia, costumou-se a descrel' absolutamente do seu
tempo. Mas todas as energias vitaes subsistem n'esse organismo, todas as poteu
cias da reacção vivificadora. Falta apenas o l)Jotor, que as desperte. isto é: a
re tau ração da verdude no regimen constitucional, a fundação sincera da liber
dade mediante leis sérias, a descentralisa~ão amplissillla, radical, as reformas
populares. Por ahi - não pelos meios artil1ciaes e contraproducentes do imposto
ou da protecção governativa -é que se creará o nervo ela nosõa futura grandeza,
e abrir-s -hão as fontes reaes da prosparidaJe nacional: o trabalho, a iniciativa
privada, a associação, a immigração.

Erga tenazmente essa bandeira meia duzia de homen. de Fé, e o paiz
estar," com elles. E 'sa opinião publica, que o proprio de i\'(aislre reconhecia como
rainha do mundo, lembrar- e-ha então de que tambem o é de j'lll'e no Brasil,
e buscará sei-o de (acto. Os qne desconbecem a existellcia della n'este palz,
não ponderam que es:ôa força, muitas vezes latente em ("stado virtual no
seio dos povos, carece, p:llo meno , um impulso determinanle e uma. direcção
viril, para externar-se, e actuar energicamente. Algumas coragens a Bampden
ou O'connell, bomens de bem e de acção, incapnzc de ceder a brecbn da
resistencia legal; algumas almas a Wilberforce, religiosamente orentes no
futuro da idén; alguma vontade intrépida, laboriosa, organisndOl'a, um Cobden
ou Bl'ight; - e, cm tomo desse núcleo, tereis, com ardua lida, mas póde-se
quasi predizer que com certeza, os elementos para a agitação pacifica, para
lima dessas machinas gil!:anlescas do propaganda, a que a Grã-Bretanha deve as
suas mais beroicns rêformas, e q ue lá, qUanto mais nqui, têm sielo e scnéiaos
á popularisação de.ses grandes principios civilisae ;)res. Se ninguem ensaiou
nunca entre nós osse tentame, com que bases roaes lb~ negam a exequibilidade?
Será que nos faltem, para centro de acção, carncleres des:ôa tempora? Não n'o
cremos; porque o que se quer nqui não é nenhum genio, nenhuma dessas
intelligeneias prodigiosamente originaes, após cuja apparição descança ás vezes
seculos fatigada li natureza, mas patriotas vigorosos, sem medo e sem mancha,
que esta é condição deci iva .da auetoridade moral .sobre o povo, com a
percepção práclica dos descontentamentos nacionaes, a impavidez da verdade,
a febre do bem o a infatigabilidade renascente da indignação contra Oli abusos
pri vilegiados,

the tmconque,-able w'ill

With coul'age nevel- to submit 01- vela.

Anel ~ohat is els~ lIeVel' to be OVC1'come ('),

(') MuTO:"l : Pm'acl. lost.
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- um desses bomens de combate, que a occasião suscita, e a intuição popular
instinctivamente discrimina. Quanto á liberdade de cultos, em particular, é
tempo, mais que tempo, de agitw', n'este paiz, agitar britannicamente, com a
audacia. a actividade intelligente e a disciplina de que tantas revoluções in
cruentas da palavra n'aquella nobre terra nos dão o exemplo, Essa pl'opaganda

não será ferida com a maldição da esterilidade. Acoimem-nos embora de
visiona rio. Ninguem ainda prenunciou, ou promoveu, a extincção do mal n'este
mundo, que não recebesse a mesma tacha. Muito á boamente deixamos aos
pat"onos, creaturas e conviventes da immoralidade inveterada a honra de lJl-ácti

cos n'essa politica tradicional de compadrescos e odios, cujos unicos fructos
cifram-se na ruina do systema representativo e no viciamento da educaÇão
popular.

Mas essa politica está por pouco: vae já entrando na caduquez. Sen te-se
na atmosphera' uma pressão, que não é nada normal. O barometro tem movi

mentos extraordinarios: ba signaes de alteração do tempo, que não são talvez
para muito longe, nem de muito bom agouro para os ultimos dias desses se
nbores. Por ora

o vento donne, o mm- e as ondas jazem; (.)

mas, especialmente em politica, o oceano é insidioso, os sopros do horisonte ver
sateis, e essas calmarias podres, como a actuul, são quasi smpre incubações de
tormentas, em que pilotos mais habeis elo que os nosso, uns Guizots, uns

Thiers, uns Napoleões III têm dado com a lIáu á co ta. E tão certa é e ta previ
são, tão certo estarmos n'uma épocha de transição, e haver, já perceptivel, na
alma oppressa, mas não animalisada, nem pnlluta, do povo, sMe ardente ele
idéas, de regeneração, de verdade, que os nossos estadistas de probidade e
previdencia antevêem apprehensivos os perigos de uma proxima assumpção ao
poder; porque o partido a quem toque essa melindrosa herança, vae achar-se

deante de um dil,emma ioevitavel e decisivo: ou reformar profundamente na direc
ção progressista, ou dissolver-se ilTemissivelmente no descredito geral.

?lias, de todas as questões emergentes, nenhuma cguala em alcaoce (porque ó
simultaneamente polit.ica e social), nenhuma sobreleva em urgenéia li religiosa. Ha,
n'esta nossa terra tão fertil de originalidades, entre inculcados estadist.as, quem as
segure que a questão clerical é uma balella, que a poeira pelo proprio peso ha
de aplacar-se, e que havemos de tornar com os paUTes á convi vencia desleixa
damente camaradesca de outr'or~. Sabedorias do Brasil! porque, em todas as regiões
cllltas de um e outro hemispherio, não ha hoje um homem de estado capaz desse
paradoxo. Todos a uma têm-se enunciado com força cm sentido diametralmente
opposto. Nenhum, fóra d'aqui, ignora que a igreja ponlificia de boje é uma orga
nisação universal. uma ambição universal, um plano universal. As evoluções da

sua taclica na FrAnça, na Belgica, na AlIemRnh~, na lIelvécia, na.ltalia, na Hés
panha, hão de reproduzir-se, e estão se reprodu7.indo já, segundo a me:.ma es-

('i CAMÕES: Lusiad.. l!, CX.

P. C. PREF; b
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tratégia, na America, no Brasil. Succeda embora Simeoni a Antonelli; baixe Pio IX
á terra: as feições do papado serão sempre idcnticamente as de agora, cada vez
mais accontuadas; porque, de uma parte, o espirito dclle. filho de uma gestação
mullisecular, encaro:ldo na mais maravilhosamente sábia das contralisações, e vin

culado aos interesses de uma casta innumeravel, não está nas mãos de nenhum
homem transformai-o; de: outra, a vida galvanica dessa instituição, interior
meuto decomposta pelos vicios de que se nutre, têm o seu sogredo na audacia
reactora, que lhe constitue caractel'Ístlcamento o typo « O papado vao seguindo

o seu caminho. Vingou ha seculos o proposito a que armava. Agora maio faci!

é perecer que retrogradar. » (')
Os nossos oraculos estão, porém, habituados a enfiar, de quinaus o bom

senso. Dão lições ao mundo todo esses pasmosos homens de estado. Anchos de uma
perspicácia exoopcional, com a presumpção de uma vista mais longa e segura que

o sentimento geral da humanidade, trazem, pelo contrario, o olliar continuamente
Jito para as costas, o p,-ogridem para traz, como por urna irrisão providencial,

analoga na ironia á punição infiiugida nos bolges do inlel'no dantesco aos aproo

veitadores da credulidade humana:

Mim, c'ha (atto petto del/e spalle:
Pel"cM volte vede,- t,·oppo davant~,

Di?'iet,-o g~ta"cla, e (a l'it,'OSO cal/e. (,,)

Pouco mais de um mez faz que o coitado de um referendatario imperial,

tão anli-parlamentar quão impiedosamente immolado pelos cóllegas, dava por
morta e sepullada, no Brasil, a questão religiosa, reivindicando por suas as glo

rias de debellador do monstro, Nunca houve basofia mais quixotesca. S. ex',
obrara esse prodigio sem urna só alteração legista li va :

...... .. (eito nunca (âto ! ( ... )

Por mais urna singularidade, todavia, o gabinete, mediante o seu ol'gam principal,
disputando ao demissionario as honras da cooperação no triumpho, fez jus singe
lamente ao seu lagar na satyra de Cervantes,

O que é, porém, sobre todas as cousas notavel, é a mudcz intencional do re
cente discurso da corôa. Urna questão que tem tu,rvado continuamente ao governo
a bemaventul'ança do poder, e onde o stattL quo primitivo ahi jaz até hoje visivel,
palpavel, tempestuoso; a questão que mais intensa e duradoura com moção tem

causado á opinião publica n'este paiz, e cuja exUencia é, aos olbos da nação
toda, evidente como o sol meridiano; ossa questão cardeal, absorvente, suprema,

foi calculadamente sonegada ao parlamento. Cuidavam havel·a assim estrangulado,
amortalhado, sumido clandestinamente, como malfeitores nas trevas, Pobre e lilipu

liana gente! Com que suavidade emendam a mão á Providencia! Com um [as~o

(.) GUETTÉE: La papauté schismatiq~te, Paris. 1874. Pago YI.

( ..) DANTE: Inferno, XX, 37-9.

(U') CAMÕES; Lusiad., VIII, XXI.
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de penno desv iam o curso aos acontecimentos, e seccam o leito a historia. Eram
capazes de mudar o alveo ao Amazonas por decreto. 'Mas o crime dessa elimina
ção ob e subrepticia ficou; o facto é virgem nos annaes do systema parlamentar; e
essa fraude solemne, perpetrada contra a nação, deshonra a falia do throno. Se a
originaria concepção da buda pertence elIectivamente aos conselhos da rel;encia
imperial, ou se em realidade 6 mais uma divida nossa a soberania itinerante,
que, de cima do seu jumento no Cairo, de ao pé dos harens de lIJourad V, ou de

sob as grutas cyclópeas do torrão legendario de Homero, nos vae feitoriando tele
graphicamente, graças a agencia !'lavas e as desatadas algibeiras da misem
plebe tributária, difficulloso seria liquidar. Não poderiamos individuar positiva
mente quis deus in fraudem l!git. Entretanto, o stygma recae directamente
sobre a depositaria actual do podllr moderador; é mais uma responsabilidade

que a serenissima princeza toma· aos hombros para a sua já tão mal agourada e
cada vez mais problemati~a successão.

Outro facto caracteri tico do tempo é a vi ita de suas magestades ao Vaticano, o
humilharem-se não só até o sólio do pontifice descoroado. como até o gahi:Jete do se
cretario papal. A Europa soube pelo Time' que o chefe do estado no Brasil pros
trara-se aos pés da sedição clerical, personificada no auctor das famosas encyclicas

congratulatorias á anarchisadora insurreição dos bispos que deram n'este paiz o
rebate da campanha ultrarnontana contra as instituições liberaes dà carta de 25 de
março. Houve palavras alIectuosas de concordia. Pio IX sorriu-se, abençoou, an
nuiu paternalmente, mas invocando sempre á bocca cheia os principias inaltera
veis da igreja. É de te feitin o evangelho da alliança u!Lramontana :-Vinde a

mim, párvulos, chefes dos estados da terra; trago-vos a oliveira da paz; mas ou
sou a immutabiliclacle eterna; "ós sois o contingente, o variave!, o ephemero.
Em 'mim personifica-se a divindade, quo não transige; meus direitos são irre

nunciaveis; delles não me é licito ceder uma linha, porque sãn intangiveis e sa
crosantos: vós, que sois a creatura e o barro, é que haveis de cercear, amolgar,
resignar as vossa pretenções, alé ajustai-as harmonicamente á nossa inalterabili
dade celeste. E ostará celebrnda a concilinção conforme o Senhor. - Eis a lin
guagem da santa sé com os aU;lustos viajant0s, a sua eterna linguagem: entre
exhortações, preces e lugrymas de paz, a desafiadora glorificação da pertinacia
papal; entre phrases de maLcrnal interesse pelo congraçamento das almas, a jac

tancia incitadora da guerra. É o seu "eso historico:

Pacem oral'e manu, pl"Cefigel'e puppibus arma. (')

Não ha ouLro typoexequivel de concordatas. A cfuesLào, portanto, ahi está, inco
lume, imperiosa, minaz, e ainda mais as,ignallldamente agora com esse acto de

irriLada soberania e fulminante despreso, com que Pio IX prohibiu ao seu secre
tario de esLado a reLribuição da visita imperial, e mandou nolificar e pecialmente
a sua mageslade a prçmeditação da nlJl·onta ÍI-rugada. (,,)

(' )VIllGILIO; .iEneid, X. 8(').

(") « On a50sure quo le souverain pontife s'est montré indigné et a défendl~

au cardinal Siméoní de restituer sa visiLe a don Pedro, en lui ordonnant de S'Q1"

"anger de taçon que l'empeniul' üt bien que c'était paI' o,-cl1-e de Sa Sainteté
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.Or~, 11 respeito della a nossa liLteratura-salva a propaganda, brilhante, in
fatigavel, admiravel, heroica, mas solitaria, de .Ganganelli- é ainda pauperrima,
para bem dizer, nulla. No sentido liberal, principalmente, a escassez é ainda mais
deplorave!. Até agora não possuimos um trabalho methodico, amplo, que irradie
luz sobre toda a espllera da questão. Sem presumpção; sem nenhuma confiança
a uão ser no mais árduo, aprofundado e consciencioso estuclo, exel'cido muitas
vezes em mananciaes até agora talvez inteiramente inexplorados entre nós; sem
nenhuma ambição mais que a de servir modestamente nossa patria. concorrendo
com alguns materiacs irrefugaveis para a instauração da liberdade religiosa,
pareceu-no metter mãos á tentativa.

Empenhado n'e se intuito, nenhum preparatorio se nos podia deparar tão es
sencialmente adequado a servir-nos de base e ponto de pal'l.ida como o livro de
Janus. Devido, sob esse pseudonymo, fi collaboração magi traI de sabios allemães
da auctoricladtl mais culIoinante na catholicidade contemporanea. o escripto Der
Papst ultd das Concil é o mais notavel producto e o mais expressivo symptoma
do renascimento christã no seculo XLX. Sobrio na phrase, como os tmctados
scieatificos da meditad~ra Germania; severo, mas não arido, e nervoso no estylo;
conciso, solido.e it'reprehcnsil'elmente fiel nos facto'; lucido, inci 'ivo e firme nas
declucções, o trabalho desses illustres mestres, bebido immediatamente nas pro
prias fontes, nos monumentos originaes, nos cóc1ices inéditos das bibliothecas, e ci
mentado por uma critica sem fallJa, é um desses livros lapidares, de pel'enno
tompestividado, que as gorações I'ão-se transmitlindo rospeitosamenle, o perma
necem, compnndo o cabedal classico das lucubrações intellectuaes da especie hu
mana. A Europa olhou-o como o manifesto do catholicismo libel'al; governos
d!lsse continente !lou\', que o fi~el'am traduzir, outros que o distribniram gra
tuitamente enlt'e o clero; .todos os idiomas cultos, salvo talvez unicamente o por
tuguez, Yeraaculisararn-n'o; e o jcsuiti mo poz a preço a sua refutação.

« Liúello 'in(ame n chamou-o Roma por bocca do seu cardeal l\laoning. 1\1as
Janus honra-se da alTronta ultramontana. Infame, sim, como o Christo na cruz;
porque Janus é a verdade viva da historia dos papas. Sósinho no seu genero,
é o primeiro livro que exhibe n'um quadro scienlifico e completo o desenvolvi
mento da infallibilidade papal desde a sua germinação inicial no seculo IX até
ás vesperas da sua coroação em .1870. Vê-se alli, com a clareza do meio dia. Gomo
dessa superposição rnillenaria de vicios, abusos e crimes; das abdicações
parciaes o successivas, rara vez voluntarias, «uasi sempre coactas, da hierarchia
episcopal; das mercês, ora supposilicias, ora reaes, rnas sempre corruptoras, do
braço secular; de creações adventicias, arbitrarias, alltichristãs e compressivas,
como a dos legados, a curia, a inquisição,; de abjecções e atleotados, como a
simonia, os interdictos, as reservas; de um systema de falsificações empregado

que le secl'étaire d'État se dispensait de lI! voi,-. n UnivcJ'S, de 5 de março
de 1877. Sabe-se bem que a gazetla de Vcuillot, como a Civiltã Cattolica, orgam
authentico do papa.

Sobre a iolluencia o a nuctoridade suprema desse corypheu dos especuladores
iníallibilistas 11'1 seio ela facção neo-ultramontana, ver o opusculo de l\iICllAUD
G't~ignol IIt la "éIJolution dans l'éolise "omaine, Paris, 1872. '
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infatigavelmente sobre as santas escripturas, a patristica as collecções eanonicas,
os actos synodaes, a Iithurgia, a historia imperial, surgiu e formou-se es~a ido
latria da infallibilidade pontificia, qU3 entre a igreja romana e o Christo intel'
põz todo o abysmo invencivel do evangelho. Os decretos do pseudo-concilio
vaticanense não alteraram, pois, a esse livro a actualidade, que, antes, é cada di~

mais sensivel. Em relação ao nosso iutento Janus tem a vantagem de não ser um~

obra theologica: de theologia resa apenas, como qualquer historiador em caso
analogo, quanto ba~te para dilucidar a narrativa. O caracter substancial do

livro é a demonstração rigorosamente historica da natureza intima e exclusiva
mente politica do papado. Jâ. 01' aoi a seita do pontifice-rlJi lieava esjrictamento
classsiücada na-sua indole, nns se~gnios, -;;;'sua acçã~cial; licava evidon
temente demons~rado que-e-roma-ni-smo não é ullla religião mas lima Qillitica, e

jIJIlais viciosa, a mais sem escrupulo mais fu·nesta-de todas... a pol.i-ticas.
Pondo, entretanto. mais longe a mira, e aspirando a estabelecer mlllhodicll

mente, perante os nOSSOi conterraneos, geralmente alheios a esses estudos, as
idéas modernas, christãs sobre as relações entre os cultos e o estado, e indicar os

preservativos liberaes contra o clericalismo, forcejámos por desempenhar-nos dessa
tarefa n'uma intl'oducção. Ahi, esboçadas rapidamente as incursões do primado

I pontificio nas igrejas nacionaes, suas uSurpações no seio dos estados e os des
mentimuntos reitorados e peremptorios da catholicidade as presumpções infallibi
listas da tiára; evidenciada a identidade absoluta entre a idéa de infallibilidade
e a do omnipotencia na jurisdicção do céu e na da terra; dissecada nuamente a
ignorancia palmar dos que reputam facultativa aos cath~licos romanistas a adhe

são ao Syllabt's; provada a incompatibilidade philosophicn e praclicamellte ill
conciliavel entre esse abominayel symbolo da papolatria e qualquer constilui~.ão

hodierna. especilic damente a nossa; - assentadas todas essas premissas impres
cindiveis ás nossas conclusões, ventilámos a questão em todas as applieações ao

Brasil, desenhando as instituições que, a nosso vêr, constituem a solução natural
o deOnitiva do problema. Oppllgnando o alvitre .inepto das concordatas, O
bybridi~mo impotente das legislações regalistas, a innominada politica da relaxa

ção, que é isso que aili Tae entre nós, e:xpuzemos a sobreexcellencia da emanci·
pação religiosa pelo principio da igl'eja liv7'e no estado livl-e, sua opportulli
dade, sua eflicacia decisiva e sem succedaneos.

Nenbuma das reformas que delineámos é concepção nossa. Todas têm por
si as preferencias dos mais venerandos publicistas e a experiencia intelligenle
de estadistas decanos; todas são já direito constituido n'alguma ou em muitas
d'entre as nações e:I:emplares do continenle europeu e do nosso. rossas espe

ranças de'vêl-as, e não longe, implaotadas no Brasil, não são, portanto, aéreas.
Estamos, é verdade, habituados a vêr. em certas alturas privilegiadas, en

capar, decantaI', adorar todas as lepras da nossa politica, desde os concha vos
c!anciestinos até as revelações impudicas da venalidade caloteada, desde as prolis
s?es de fé refiectidamente perfidas até as apostasias convicla~. desde a ganancia
núa até a domesticidade servil; a ver santificar a violação dos direitos mais iII.

viola veis, doirar e amar todas as nossas deformidades legislativas, desconceituar

ou procrastinar illimitadalDcnte as mais instaQtes reforlI\as com a s!lDula~i\Q
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de "eformas premeditadamente aggravadoras do mal. ou com a dilatoria de
habtis Falsidades.

With lies u;ell steel'd with weighty Ql'gt~ments, (+)

que já não embaúcam mais o paiz pensante, mas em todo o caso proporcionam
á finura de certos estadistas o gosto do salvar o relance, ainda que seja á
custa de alguma indignidade notoria. Mas essa detestave! arte de mentir e prostituir
não ha de reinar eternamente. Nem sempre, nem muito tempo mais os lIIephis
tópheles hão de Farçantear e rir. As rãs ja lhes vão branqueando não PIJUCO,
e a descendencia dessa velhice viciosa ha de encontrar cheia a medida, neces
sariamente restricta, da pacienc~a nacional. Os pygmeus de fard~ hão de passar,
e esquecer; os padidos hão de moralisar·se, ou recompôr-se; as dynastias
retrogradas hão de ceder, ou perecer; a liberdade triulDphará pela demo
Cl'acia; e os cultos serão independentes no ambito livre do estado. Fssa aspi
ração converter-se-ha, prova"elmente mais breve do que os corruptores do paiz
calculam, n'uma firme, fecunda, abençoada realidade, e isso tanto menos violen
tamente hoje, quanto não ha de haver mais, por estes tempos, rei com aquellas
disposições do filhl) de Carfos V, o derqonio tutellar da servidão religio a, o anjo
negro da fé exterminadora, o hrato de punhal ao pé do son'iso: C") « Pel"
de,.é todos mis estados, y cien v'idas que tuviesse, 1)orque io 710 penso ni
quiero se,. seno,. de hel·ejes. » (H ')

Demais: é do proprio ultramontanisOlo que liamos, em parte, a certeza dessa
conquista liberal. A má vontade omcial e a lcthargia popular não são obstaculos
quo lhe resistam. A toleranc:ia só não é esgotavel nos idiutas; e n'esse diagnos
tico aviltante o paiz ainda não incorreu. Se de todo em todo,,; pois, ainda se lhe
não embotou a sensibilidade moral, deixae fazer o papado: suas provocações
estimularão a fibra dormente, mas não morta, do povo, Nossos brios são
morosos; mas as petulancias romanas são violentas, as ambições dessa ~eila

sceptica (.... ) impacientes, '0 as correrias do cesaro-papismo, aqui, no dominio
leigo, serão tanU) mais precipitada e crcscentomonta audazes, quanto, sCf(undu
Pio IX, « a Ame)'ica é a 'verdadeú'a pat1'ia e a séde vindou"a da fg)'eja e set~

pode,. ll. CH H') Dest'arte a illtolerancia ultramonlana bem merece,.á de nós, como
promotora eficaz da libm'dado religiosa, tanlo quanto do rogimen rcpublicano
as dynaslias liberlicidas,

(.) SH!.KESPEARE : King R'icha"d III, a. I, sc, i, 14S.

(") « Su risa y cuchilla eran confines II C.o\.B1\llI\,l. li'elippe Sog., lib. "li, c.
22. Apud PIIESCOTT. The hist of PhiZipp the Sec., I. IV, cap. VII.

(''*) COl"l'esponelcl11ce ele Philippe II, tom. I, pago 446, Apuel PRllSCO'l'T.
ap. cit., I. II, cap. XI. E' a mesma devoção sanguinaria de Maria Tudor:
« I wot~ld "athel' loose ten C"OW1tS, than placo mr soul in peril. II BURNIl1':
Histo,'Y of the RefOJ'matior" Oxford, 1816, vol U. part. li, pago 557.

(". ') « A situação actual da igreja romanis.ta trae por toda a parte o .mais
COrJ1.21leto scepticismo. II l'IIlCIlAUD : Comment Z'Eglise "omaine n'e.lt 11lt~,,· l'E!JI'ise
catholique. Paris, 1872. Pag, 16.

(.....) MICHAUD; E'tude st)·ategiqt~e contre Romc. Paris, 1876. Pag, 62.
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Este nosso obscuro serviço á grande causa ficará necessariamente muito aquem
do nosso instituto e da energia da nossa vontade. Mas a consciencia descançar
nos-ha tranquilla, e o suor das nossas vigilias estará compensado, se houvermos

coadjuvado com a conquista de um .millímc.tro de terreno, que seja, o adeanta
mento da idéa. N'essa fé nos desvanecemos, talvez temeraria, mas não vaidosa.

mente, ele repousar, por mais humilde qtle seja o valor deste esforço, - recor
dando-nos, com o apostolo, de que não ha, n'este mundo, nada sem seu écho :
Nihil sine voce est. (,)

Rio de janeiro, 20 de abril de 1877.

(') PAUL. Cor. XlV, 10,





como em
constante

Como o
1

INTRODUCCÃO DO TRADUCTOR.

Não lia qUCitãO tio melindrosa e intrincadll como esta du
relações que existem entre a Igreja e o Est3do. Nella nio se
póde tocar sem que no mesmo tempo se Tesintam todas as
fibras do corpo social.

fR. "ITAL; O bispo de Olinda no tribunal do bom 58DSO.
3.- parte.-P39. 83.

Maior que todos os problemas deste seculo, a questão j'eligiosa, de que nada
sabiamos ainda ha pouco senão pelo echo das suas agitações n'outros paizes,
começa agora, no Brasil, a occupar com certo interesse os·animos, na limitadis
sima fracção desta sociedade que lê e reflecte em cousas publicas.

Infelizmente, porém, muito longe estão ainda os nossos estadistas de perceber
o alcance do a sumpto e as vastas proporções da solução que reclama. Atreitos
;\ esterilidade de uma poli tica perpetuadora de abusos e hostil ás reformas sincera
mente liberaes j educados n'uma praxe governativa em que as transacções têm
por base o sacrificio dos grandes interesses communs a influencias pI'ivadas;
descrentes, por um sentimento que a tradição historica e a experiencia pessoal
mais ou menos explicam em todos elles, da possibilidade de qualquer movimento

nacional n'um paiz onde a publica opiuião não tem energia, nem consciencia de
si, nem habito de tomar contas ao poder ou aos partidos; alimentam ainda a
esperança de obviar ás difficuldades da lucta clerical com recursos de occasião e
providencias administrativas. Não vae Mjui censura a todos os nossos homens

de e tado, alguns de reconhecida probidade e altas virtudes civicas j porque é
certo que as noções fometidas pela historia, emquanto em exemplos de casa lhes
não palpamos a realidade, incapazes são de si sós, por via de regra, ue imprimir
a espiritos praclicos impulso efficaz e qecisivo. Apenas, sem recriminar, men
cionamos o facto j porque essa mesma imprevidencia, que a novidade da questão
entre nós, até certo ponto, desculpa, ha de, todavia, concorrer para complicai-a,
deixando que o mal, primeiro que lhe percebam a energia, lance, e aprofunde
raizes.

Na questão a que o uso poz nome de questão j'eligiosa succede,
quasi todas as dispntações humanas, ser o titulo convencionado causa

de equivocos e errus, ainda entre os entendimentos menos incultos.

P. c. lNT.
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pretexto, o elemento mais apparente, que é quasi sempre a origem dos appellidos.

não annuncia nesse problema senão uma face, que está voltada exclusivamente
para o interior da alma, pouca importancía lhe dão, em geral, como homens de
governo, os que detêm, ou aspiram o governo do paiz. Assim, a uns parece que
essa questão, puramente moral, como a toada commum induz a crêl-a, no puro
dominio das consciencias, e em nenhuma alçada senão lá, tem de receber solução
cabal; emquanto outros cuidam que as idéas sobre a maneira de resolver um

conOicto, encoberto pela denominação vulgar sob as feições de espiritual, nada
importam á handeira politica dos partidos militantes. Á primeira ordem pertencem
os que ao governo levam a mal envolver-se em questões entre bispos e fieis j á
segunda, os que com a nJiação á democracia liberal julgam compatível a profissão
publica de ultramontanismo: erro profundo, crasso, imperdoaveL tanto n'um

como n'outro caso.
Essa pretendida questão j'eligiosa é.a mais essencialmente politica de todas

as questões. .Nem licito é aos governos transcural-a, sem desconhecerem a prin

cipal rasão que lhes justifica a existencia, isto é, a funcção de manter os direitos
individuaes, sem, portanto, perderem o direito de ser governos; nem o partido
liberal p6de absolutamente, sem deixar de sei-o, esquecer que o seu posto o.e
honra é a lucta infatigavel, de vida e morte, contra a propaganda ultramontana.

Que entre individuo e individuo, entre igreja e igreja, dispute-se francamente,
na atmosphera sonora da imprensa ou da tribuna, sobre a encarnação de Deus,
a Trindade, a existencia de uma ou duas vontades no Christo, a vida futura, a
instituição e a materia dos sacramentos, a conceição de Maria, a preponderancia
do papa sobre os concilios ou dos concilios sobre o papa, os direitos da rasão

. individual na interpretação das escrfpturas e a impossibilidade de bemavcn-
tu rança eterna f6ra desta ou daquelIa confissão religiosa: factos são esses estranhos
ao estado, e, por conseguinte, aos que, para dirigd-o, contendem pelo poder.
Mas o ficar o ingresso de um cidadão no parlamento dependente da sua fé n'uma

religião positiva; o ter o interdicto de um bispo a força de collocar um membro
ntil da communhão social entre uma abjuração hypocrita e o concubinato; o ficar
um serviço, como o do registro civil, a cuja regularidade estão subordinados os
direitos de familia e successão, entregue a funccionarios da igreja, que a auctoridade
secular não fiscalise; o ter, ou não, um clero subsidiado pelo estado o direito legal
de insurgir-se ofttcialmente contra elIe; o da r-se aos delegados permanentes de
uma supremacia infallivel, cujo ensino dogmatico regei ta as nossas instituições
constitucioriaes, privilegio exclusivo de entrada nas escolas, de invasão insidiosa
na alma das gerações nascentes; o estarem, ou não, os ecc\esiasticos sujeitos á
competencia dos tribunaes leigos; o permittir-se, ou não, aos orgãos de uma
sociedade espiritual liberdade ampla, não s6 de professarem como doutrina, mas
de imporem como dever, a intolerancia civil j o saber se a dotação é jus do clero,
ou instituição temporal de conveniencia publica, e, portanto, a mercê des a con·
veniencia, revogavel; o averiguar se a constituicão é subalterna' as bulias, ou se
o placet é clausula sine qua non das vantagens materiaes que a igreja adoptada
affiunça a protecção orncial; o· ser, ou não, licito â lei favorecer com a publicidade

sem limites a um culto, e impor a humilhação çla clandestinidade aos mais j a
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equidade ou a injustiça de consentir-se que a excommunhão sacerdotal, com a
saneção do poder leigo, penetre inexoravel até nos cemiterios publicos: todas
essas eontroversias, como outras tantas semelhantes, entendem radicalmente com as
fUllcções mais vilaes do mundo leigo, e, portanto, com as attribuições mais im
periosas da auctoridade politica.

Ora, é sobre esses pontos exactamente que versa a questão j"eligiosa.

Logo, nem ao governo é permiltido cruzar os braços, nem os partidos nacionaes
tem o direito de deixaI" fa::er o oraculo do Vaticano, e abrir alas á Roma papal.

Este o ponto de partida, a cuja luz entraremos no debate, para elucidar, e
reduzir ás suas proporções justas as 'pretenções clericaes perante as invio!aveis
prerogativas do estado e os direitos indestructiveis da liberdade individual.





I

Tau, \'OS demarchc5 !onl politiques.

PASCAL .-Pro\·inc. XVII.

Simples em si mesmo, se o consideramos em abstracto. o problema das rela
ções entre o estado e a igreja assume ás vezes, graças á tradição, ás instituições
politicas, aos preconceitos, á indole e aos habitas peculiares a cada povo, incal
culavel difficuldade. D'abi, desses elementos adventicios, que o tornam complexo,
que lbe complicam a analyse,-numerosas. inexactidões dc apreciação; injustiças
frequentes, ainda entre animos esclarecidos, qua·nto mais no vulgo. Incapaz de
julgar senão por syntheses, mas syntheses precipitadas. incompletas, superficiaes,
a opinião publica, antes de alumiada pela quasi sempre dolorosa lição da expe
riencia, não vê ordinariamente nessas questões senão certas exterioridades, muito
proeminentes, mas em geral accessõrias. Assim que, ora desconbece a filiação dos
em~itos ás causas; ora chega a ignorar a mesma existencia delIas; ora tem por
accidentaes as que são primordial origem de todas; ora olha corno fundamentaes
as que não passam de transitorios. accidentes. Por isto, d'entre vozes bem inten
cion'adas e patrioticas, presenceamos que umas concentram a sua colera nos bispos,
aos quaes accusam de violentos; outras, nas ordens religiosas, a que taxam de fa-.
natisadoras, e desejam extincta j outras, em mais crescido numero, nos jesuitas es
pecialmente, a que, por enemigos profissionaes da liberdade, querem expulsos.

Em todas estas queixas ba erro e iujustiça relativa. Não que se possa con
testar a indole oppressiva da hierarcbia episcopal; não que se devam deixar de
tomar as ordens religiosas como damninbas propagadoras de superstição; não
que .os jesuitas possam evitar a pécba de perturbadores incorrigiveis da ordem
constitucional e irreconciliaveis desprezadores da liberdade humana. Todas estas
accusações, até onde cbegam, são verdadeiras; mas, porque chegam até ahi só, e
não vão além, são relativamente injustas e erroneas. Erroneas, porque tomam a
parte pelo todo, o elfeito pela causa j injustas, porque exclusivamente a certas
classes, a certas associações, a certos individuos imputam a auctoria de um mal,
que· não provém delIes sós, e que a elles mesmos advem já de uma origem mais
alta e ma is vasta.

O episcopado, as communidades monasticas, os jesuiLas nem vivem por si,
nem em si encerram de modo talo espirito ultramontano que, extirpados de um
torrão, fique extincto pela raiz o joio clerical. Se o bispo é systematicamente re
belde ás instituições constitucionaes, despota com os seus subditos na esphera
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religiosa, e, ao mesmo tempo, Da esphera ciyii, insubordinado á lei, é que sob o ty
rannete ha o servo da Roma pontificia, e a Roma pontificia teve sempre por lei
escravisar as consciencias ao clero e o poder temporal á igreja. Se os monges são
inoculadores de fanatismo, deturpadores da moral christã, é que a historia da in
fluencia papal no mundo, ha muitos seculos, não é senão a historia do derrama
mento de um novo paganismo, tão cheio de superstições e impiedade como o my
tbologico,-de um paganismo novo, formado á custa da tradição evangelica, impu
dentemente falsificada pelos romanistas. Se o jesuitismo é uma conspiração per
manente contra a paz fundada na liberdade e nas instituições parlamentares, não
é senão porque a igreja do papa infalJivel odeia as constituiçõe modernas, como
incompatíveis com a dominação temporal do clero; não é seuão porque a liberdade
que ella quer é a liberdade absoluta della só, eliminados á Força os cultos dissi
dentes, e reduzido o poder secular a subalterno seu.

Logo, proscrevam embora a ordem de Loyola, supprimam os frades, infliujam
aos bispos a deportação, ha de haver sempre, comtudo, um facto, que nenhuma
dessas providencias 'anoiquilará, e que só por só basta para tornar muito duvi

doso, muito insignificante, pelo menos, o proveito de qualquer medida limitada
como aquellas. Esse facto é a organisação actual da igreja romana, a sua pre
'ença inevitavel entre. nós peló clero. pela sua acção snbterranea e multiplice
n'um povo, como este, cuja educação, sceptica nas clas es mais ou menos cultas c
supersticiosa nas inferiores, prende-o, parte pela mesma inercia da indill'erença,
parte pela irreflectida adhesão da ignorancia, aos pretensos depositarias do catho

licismo.
Para destruir esta conclusão nossa, mister será provarem-nos primeiro que a

igreja pontificia tem conservado puro do contacto do seculo o seu caracter espiri

tual. A realidade, porém, está na tbese contra,ria; porquanto a 'cu ria romana em
todos os tempos tem sido uma potencia, apenas nominalmente religiosa, e sem'pre

intima, essencial e infatigaveilnente politica. A religião, a auetoridade moral não
é, ha muitos seculos, para o papado, outra cousa que occasião, arma, pretexto de
ingerencia na administração temporal do estado. Isso, um rapido exame historico
vai nol-o demonstrar.

Durante a primeira epocba da igreja, debalde a critica historica procura na
organisação deUa as leis e os elementos que hoje lhe servem de base. A unidade
não resultava então senão do accordo espontaneo das almas; porque a cbristan
dade era uma pura democracia espiritual, sem centro ollicial, sem meios de coacção
externa, sem relações temporaes com o estado. A noção pagã de um pontifice ma
a;imo seria nesses tempos uma enormidade tal, que ainda ao papa Estevão (253

257) negou formalmente Cypriano o direito de sentencear entre dous bispos diver

gentes. n A prepoderancia que na propaganda se permiUia á moral sobre o
dogma, deixava á orthodoxia uma latitude hoje inconeebivel, e Facilitava as recon
ciliações, que o absolutismo unitario de uma auctoridade in.!ividualmente infallivel

teria neces5ariamente impo sibilita~o. As boas obras eram então ~ mel bar signal

(') (( Indigna-me)), escrevia s. Firmiliano, (( a estulta arrogancia do bispo de
Roma, com a presumpção de que o seu bispado é berança do apostolo Pedro.))
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da fé, que SlJ não traduzia em formulas artificiaes, mas na communicação intima
entre o crente e o Pae em espirito e verdade. A liberdade de debate e as deli
berações em commum entre os dissidentes evitavam os scismas, que o regimento
centralisador converteu depois em successos triviaes e persistentes. A simplicidade
dos dogmas, a ausencia de ceremonias theatraes, a severa prohibição das imagens,
a pureza do ensino, o martyrio dos confessores da fé, a submissão a todos os go
vernos human0s, a aspiração a uma patria estranha a este mundo, constituiam a
mais decidida antitbese entre aquella communidade, vinculada p~los laços moraes, e
o catholicismo romano, fundado na ampliação arbitraria dos artigos de fé, nas pom
pas de um culto faustoso, no enfeitiçamento dos sentidos, no casuismo, na intole
I'ancia, não s6mente dogmatica, mas temporal, na insubordinação contra o poder
civil, no pendor do sacel'docio a estabelecer neste mundo um reino seu. A direc
ção dos crentes incumbia aos bispos, eleitos pelos fieis, aos padres e diaconos; mas,
ainda assim, consideravel era a partecipação da sociedade leiga no julgamento das
questões que interessavam a fé commum. A igreja era o povo, não supplantado,
mas livremente unificado ao sacerdocio. Plebs adultata saeel'doti.

Nos dias de Constantino. porém, paS30U a igreja por uma revolução, cujo desen
volvimento absorve toda a sua historia até aos nossos tempos. Começo;] então o ce
sarismo religioso, que tem agora na infaIlibilidade papal a sua expressão defini
tiva. A soberba grandeza da Roma imperial, augusta ainda na caducidade, ins
pirou á nascente hierarchia catholica, seduzida pela prosperidade maravilhosa da
nova doutrina, a tendencia funesta da imitação, que havia de trocar as fórmas re
publicanas dos trez primeiros seculos no governo despoLico do papa, transformado
impiamente em vigario exclusivo de Christo. Era a heresia da dominação, na
phrase de Arnaud, que principiava, -a maior das heresias contra a cruz, porque
transforma em verbo de discordia para as sociedades humanas a palavra daqueUe
que, para lhes trazer a paz, instituiu a cidade universal n'um mundo superior. Vos
de deoTsttnt estis, ego de supsrnis sum; vos de mundo hoe estis, ego non swn
ele hoe mtmdo. (.)

Toda a' religião associ,ada ao governo das cousas da terra é uma religião
morta: o espirito não vivo mais n'eUa. Quer o sacerdocio seja o detentor dó poder
secular, como na metrópole papal até 1870; quer, consorciada ao estado, receba
delle a igreja subsisteocia, privilegios e força; o re ultado é sempre a immolação
da doutrina ao interesse politico, DominaGlora ou protegida, n'um e n'outro caso
é serva dos calculos de ambição: no primeiro, para que o governo temporal Ibe

\ não caia das mãos; no segundo, para que não lbe subtraiam os proventos, tempo-
~ do monopolio. '

Foi o que ontrou a succedor sob Constantino. Estreiou-se abi o sacrificio do
chri tianismo ao engrandecimento da hierarohia. O imperador não baptisado re·
cobo o tiLulo de bispo extm'io/-; julga e depõe bispos i convoca e preside conci
lios; resolve sobre dogmas. Já não era mais esta, certo. a igreja dos primeiros
chri ·tãos. Estes repelliriam como sacrilegio as monstruo as concessões ao odioso
absolutismo dos imperadores, as homenagens ao despota que se ensanguentou com

(') Ev. de . João, VUI, 23.
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a morte de dous sobrinhos, do cunhado, do filho e da mulher, e que, emquanlo
recebia reverencia nas basilicas christãs, acceitava adoração como Deus nos tom
pios do paganismo. Adquiriu a igreja a influencia temporal; mas a sua auctori
dade moral decresceu na mesma proporção; de perseguida tornou-se perseguidora;
buscou riquezas, e corrompeu-se; derramou sangue, para impôr silencio á betero
doxia; e, sujeitando o espirito á lettra, iniciou esse formalismo, que foi o pri_
meiro symptoma da sua decadencia, e, se não se supprimir, por uma reforma que
a approxime da sua origem, ba de ser a causa final da sua ruina. ·Já a fé não
era mais o "ationale obsequium do apostolo.

Immensas e acerbas foram para a igreja as humilhações 'da condição a que se
reduzira; porqu'e o imperio, que com essa alliança lucrara certa vital idade, não
lhe podia compensar, com as prerogativas que cedeu-lhe, ou que lhe foram usur
padas, as corpplacencias que della reclamava, Não obstante os edictos imperiaes
que lhe multiplicaram os privilegios; não obstante o decreto de Theodosio, que
consagrou o culto christão como unica religião omcial; não obstante o derrama
mento da sua doutrina em regiões que os Cezares não subjugaram; não obs
tante essas vantagens todas, que recebia da auctoridade temporal ou das
circumst'lDcias do tempo; não obstante essas facilidades extraordinarias, ou
melhor, por força dellas mesmas, desarmada estava a igreja ante o espirito
invasor dos imperadores, empenhados cm assumir, no governo ecclesiastico e na
solução das controversias religiosas, uma jurisdicção, que a nenhuma auctoridade
ecclesiastica se reconhecia senão sómente aos concilios.

Uma vez encaminhada por esse de~live, impossivel era deter o passo, ou retro
ceder. Havia, porém, entre ella e suas aspirações terrenas um obstaçuJo : o imperio.
Nenhum espirito sensato negará a acção bemfaseja que taes faclos levaram a igreja
a desenvolver nos púvos. O clero, intelligente, instruído e sagaz, penetrou em tudo,
assumiu a magistratura, os cargos municipaes, Is prefeituras; exerceu sobl e o~
funccionarios imperiaes uma fiscalisação, que o acto de Justiniano legalisou; e até
no seio das famílias aprofundou a sua influencia, mediante a inspecção das tutellas
e curatellas. Mas todas essas 'prerogativas, emquanto attenuavam, a bem dos sub
dilos, os males da servidão politica e civil, revertiam, comtudo, em damno do
cbristianismo, que desviavam da espbera religiosa, e envolviam nas contingencias
do governo temporal.

Cresciam, pois, as aD;lbições politicas da igreja, e cresciam em consequcn<:ia
de uma necessidade inevitavel, desde o dia em que se alIiou ao imperio; porque,
emquanto perdurasse essa união, nem o imperio, cuja lei essencial era a unidade,
podia considerar o christianismo senão um instrumento de dominio, nem a su
perioridade moral do cbristianismo em relação ao imperio consentia que a igreja
se resignasse á supremacia do estado. Assim, quando a invasão dos barbaros
alagou a ltalia, abriu-lbes o christianismo os braços, exultou; e, ao mesmo passo
que se desmanchava, de encontro ás hordas septentrionaes, o imperio do occidenle,
o papado, sósinho no meio da ltalia, impondo ao proprio Attila veneração, estipulando
como potencia soberana com Alarico e Genserico, ergueu-se magestoso entre as
ruinas do mundo romano. Como os outros cbefes, recuou Odoacro ante aquella es
pecie de republica subsistente ainda em Roma, protegida pela imponencia das
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tradições que o pontificado pareda personificar em si. D'abi a primeira idéa,
o primeiro germen historico desse poder temporaL cujas insaciaveis pretenções
tão largo espaço abrangem até ao seculo corrente.

Desde esse tempo já a politica dos papas começou a entremostrar a sua boje
proverbial propensão para essa tbeoria indil1'erente aos meios e exclusivamente
fundada na soberania dos fins. Com dois grandes obstaculos era incompativel a
grandeza temporal dos pontifices: com o direito reivindicado pelos imperadores
gl'egos sobre as provincias do Exarchado, e com a consolidação dos povos in
vasores no territorio italiano. Por isso, ora contrariavam o imperio grego ppr
meio dos barbaras, ora, por outro lado, suscitavam contra essas immigraçães,
qne vinham trazer á Halia a independencia, a unidade e a força, esses mesmos
imperadores do oriente, em cuja quéda tamanha parte coube ao papado. Ex
terminados cs hérulos, a mesma sorte coube depois aos godos, successores seus.
« Para que os papas medrassem», diz um historiador, « cumpria que em volta
del1es tudo se amesquinhasse e ahatesse. »

Nenhum periodo, porém, na historia das crueldades romanas, ofIerece talvez

mais singular interes5e que o da lucia papal contra os lombardos. De todos os
povos barbaras não havia outro que reunisse á virilidade caracteristica dessas
nações do norte disposições tão humanas e qualidades tão civilisadorus. Mas a
sua admiravel tenacidade, os seus intel1igentes e inflexiveis esforços, durante

duzentos annos, por fundar uma nacionalidade italiana grangearam-lhes nos papas
um adio inexoravel, inextinguiv'el, cujos anathcmas tremendos resoam ainda hoje
nos escriptores da igreja.

Eram os francos, il1ustrados, havia ainda pouco, pela sua bem succedida re
~istencia á invasão mussulmana, o alliados naturaes dos pontifices ne5sa hostilidade.

Todos conhecem as primeiras relações do papado com a familia de Heristal1 e
os interessados obsequios de Gregorio ][1 a Carlos Martello, cuja morte não con:

sentiu J'ealisar-se logo a funesta colligação entre o mais feroz dos povos barbaras
e o representante do Christo. Os l\lerovingianos, cujos direitos á corôa de França,
não obstante a impotencia delles no govemo, eram de uma legitimidade incontestavel,
deveram a sua definitiva ruina ao lJdpa Zacharias (74t-752), que, mediante uma
ridicula farça, ordenou a Pepino assumi se a si o throno, « uma v~z qt,e seu et-a
já o poder.» Taes foram os primeiros passos do papado, absorto já nas suas
deploraveis pretençÕes de superintendencia sobre a auctoridade dos governos
humanos.

Com o mesmo direito com que o papa deu de presente a França aos Car
loviogianos, tambem Pepino, em troco, por sua parte, presenteou ao papa com o
tenitorio submettido, por innegavel direito de soberania, aos imperadores gl·egos.
No intuito de dar apparencia de legitimidade a essa doação, cujo conteúdo, entre
tanto, não se sabe senão por informações de um compilador pouco fidedigno, e
mais de cem annos posterior á assembléa de Guer'}y-sur-Oise, inventou-se·lhe o
titulo de "I'stituição, compondo-se, ]Jara justificar essa escandalosa mentira his

torica, a famosa doação de Constantino.
Nesta celebre falsificaç.ão as idéas pontificias de superioridade dos interesses

papaes sobre os direitos da nacionalidade italiana, sobre a autonomia dos POI'OS,

1'. C. INT. 2
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sobre a jurisdicção dos príncipes, estão significativamente consubstanciadas n'uma
declaração formal. « EmquaDto a DÓS », diz o supposto doador, « pareceu-nos

trasladar o nos.o dominio para as provincias orientaes e o territorio de Byzancio ;
porquanto não é ,"asc7o qUt, onde o ,'ei celeste instituü~ a sobe,"ania SaCe1"- '
datal e a cabeça ela "eligião c7wistã, mantenha Ot~tl'O ,'ei stta terrest"e
impotencia, »

Na origem de quasi todas as grandes usurpações costuma ser a violencia a ex
plicação da conquista, e o lriumpho obtido pela força ba ta a satisfazer a ambição
dos violadores do direito; na bistoria das usurpações romanas, porém, a fraude
representa sempre um papel preponderante e pr0digioso,

A'quelle documento, irrisoriamente attribuido a Constantino, seguiram-se as

falsas decretaes de Isidoro Mercator, que o papado não repudiou senão quando
a revolução completa, gerada por ellas na constituição ecclesiastica. lançara raizes
indestructiveis, e obtivéra ás pretenções theocraticas do papa uma victoria quP.
nem a audacia dos falsificadores sonbou, A' vista dessa descommunal indignidade,

que imputava aos Santos Padres, aos papas, aos concilios, aos imperadores de
. epochas em que o prelado dp. Roma não era mais que um bi po sem nenhuma auctori

dade f6ra da sua diocese, decisões insensata, inverosimeis, absurdas, contrarias a
outras reconhecidamente authenticas; a vista de sa incomparavel fal ificação, ficam
á sombra, amesquinhados, quantos outros artificios a esse tempo se engenharam: as
lendas miraculosas, a carta de Luiz o Bonanchão, a epistola em que s, Pedro

pessoahnente intimava a Pepino o anniquilamento dos lombardos, e todos os em
bustes historicos por onde o seculo VIII mereceu conceituarem-n'o como a edaelt
de ouro da impostu,'a,

Reieva, todavia, não esquecer que todos esses crimes contra a verdade
tiveram sempre um fim unico, notorio e inalteravel: a dominação da igreja sobre

o estado, a supremacia do papa sobre a igreja,
I inguem ignora cqmo Carlos Magno, depois de sobresaltar às papas casando,

apezar das admoestações de Estevão UI, com a filha de um rei lombardo; depois
de repudiar, mais tarde, com o a sentimento de Roma, essa mulher, elle que de
nove foi esposo, e que com as proprias filhas se amasioll; depois de assolar, a
convite de Adriano (772-795), a Lombardia, e confirmar a doação de Pepino,
arrogou a si, na Italia, prerogativas allinentes a conferir-lhe sobre a auctoridade
papal uma ascendencia, que a subordinava aos imperadores francos. Curta foi,
porém, essa posição subalterna do pontificado; porque o filho de Pepino-o-Breve,

quando recebeu das mãos do papa a coroa imperial, outra coisa não fez, não
obstante essa apparencia de universal snpremacia. que reduzir o imperio a seI vidor
inerme do papado, em cujas mãos tinham de vir d'ahi em deante os imperadores

buscar as insignias da sobe.rania, e prestar juramento de fidelidade,
Morto Carlos Magno (877), que, intervindo nas questões religiosas, determi

nando a convocação de concilios, reformando a disciplina ecclesiaslica, cbegando
a dispõr dos bispos, fix:ando, até, o numel'o dos anjos, e julgando o proprio
pontifice, não permilliu se deduzissem do seu pacto as consequencias practicas que
encerrava, novos tempos começaram a correr para o pontificado com Luiz o

Ronanr.hão, que aviltou o imperio até ao pó, consenti\:! que dois papas, Estevão IV
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(816-817) e Paschoal I (817-824), tomassem a tiárasem a confirmação imperial, e
humilhou-se com uma confissão publica e solemne, para obter a absolvição do
parricidio, que perpetrára, até que. rl:luellados contra elle os filhcs, animou-se
Gregorio IV (827-844) a ~;oclamar rasgadamenle esse principio, que Roma ainda
hoje não renunciou, de qu~ o papa é sel/ho7' das c07'óas, e tem pode7' pa7'a eles
ob7'igm' os subditos do jummento de fielelidad~,-principio mediante cujo apoio
fez com que os bispos depuzessem com estrondo, victima de uma vilissima traição,
o pusillanime successor do grande Carlos.

Exaltado Lothario ao throno. a parte onde a inten'enção politica dos papas no
governo do estado encontrou mais fil'me opposição foi o episcopado fran
cez, que, depois de ter ameaçado de excommunhao a Gregorio, não hesitou em
pronunciar anathema contra o papa Nicolau. Assim deu começo o periodo do
feudalismo episcopal, reflexo do feudalismo civil contemporaneo, que. retardando
por espaço de dois seculos a concentração theocratica do poder papal, dividiu a
igreja em feudos innumeraveis. e oppoz. em França, ao imperio, os concilios,
na AlIemanha, aos barões, os bispos, e, na Ilalia, aos pontifices o arcebispo de
Ravena. Os mesmos transtornos que no estado produziu a descentralisação
politica do feudalismo, occasionou egualmente, em relação ás pretenções politicas
de Roma. a descentralisação feudal das dioceses; de modo qu~, destruidos quasi
tolalmente, em consequencia das preoccupações temporaes que absorviam o
clero, os laços religiosos por onde se mantinha a unidade da fé, só á instituição
das ordens monasticas, ao casamento do, padres e aos principios democraticos
da sua constituição interior deve a igreja o não ter caído então em irremediavel
rui na.

Com tudo, nunca o papado se desviou do seu caminho tradicional. Assim
que, a Carlos o Calvo, com preterição do legitimo successor, conferiu João VIU
a corôa imp<lrial, e, morto esse imperador, manteve caprichosamente vago o throno,
até que o episcopado italiano o constrangeu a nomear-lhe novo occupante. Segue-se
a epocha tumultuaria, que se prolonga durante cérca de setenta e cinco annos
(888-962), entre a deposição de Carlos o Gordo e a eleição de Othon I; mas nem
no meio desse chaos esqueceram os papas o seu eterno pesadelo, a autonomia
italiana. É então, sempre em odio a ella, que Estevão V suscita o duqu'e de
Spoleto contra Berenger I; que o papa Formoso levanta a Amolfo contra o nuque
de Spoleto; que Lamberto, successor de Guido, é assassinado; que contra Berenger
seguem·se de novo, primeiro as pretençõe. de Luiz de Provença, depoi , assassinado
tambem cruelmente Luiz de Provença, as de Rodolfo, duque de Borgonha, o qual
não triumpha senão' para ceder, em breve tempo, o logar a outro in trumento da
implacavel politica dos papas.

Passemos es a epocha de incommenslll'avel elecadencia. em que o papado se
abysmou, na qual os papas eram exemplos vivos dos vicios mais ignobeis, e
a tiára jazeu durante mais de meio seculo em mãos de mulheres perdidas;
deixamos as torpezas de João ,'li. condemnado por um concilio e deposto, a illl'a
são germanica, encetada por Othon I, que depõe a' BenBdiclo V, Leão VlII e Gre
gorio V, expulsos pelos rOdlanos; atravessemos a quadra elo poderio episcopal,
que, no principio do seculo XI, eleva-se ao seu auge, e, representante da
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)greja, aviltada e impoLente em Roma pelas ignominias papaes ('), manteve, em
nome della, a lucta contra o imperio, até ao tempo em que o pontificado, retem,
perando-se com a opposição dos bispos, preparou-se, sob Clemente II, Leão IX,
Victor II, Sylvestre n, Estevão IX, para o periodo de dominação theocratica, de
que Hildebrando foi o maior apostolo e o mais acabado typo.

Eram os tristes dias em que a igreja de Roma descêra, na Europa, ao ultimo

grau de abjecção. Resavam as lendas populares que cada papa não obtinha o
throno, senão vendendo a alma ao demonio, em Lroca da tiára : IIomagium dia
bolo tecit, et male finivit. Tão assombrosa era então a ignorancia no clero da
cidade eterna, que o bispo de .Orleans chegou a exclamar n'um synodo : « Notorio

é que não existe em Roma um homem capaz de ser porteiro; com que auctori
dade, pois, tem a presumpção de ensinar aquelle que não aprendeu nada?» (")

Quando as queixas do mundo civilisado contra a corrupção do governo pontifi

ficio manifestavam-se nessa linguagem, que o infallibilismo rOll}ano condemnaria
hoje como a summa das heresias, sobia Gregorio VII ao throno papal, depois de
ter preparado elle 'mesmo o terreno aos seus planos theocraticos, mediante a in

fluencia absoluta que exerceu em Nicoláo II e Alexandre II. Ao impulso do seu
genio ao mesm0 tempo energico e flexivel, todas as soberanias temporaes, na Eu
ropa, são abaladas, invadidas, ou usurpadas. Aos condes de Hespanha declara
que todo o territorio delles era (C propriedade de s. Pedro »; ao rei de

França ameaça com a desobediencia dos subditos; ao de Hungria affirma que
«aquelle reino pertence á igreja romana»; em pouco tempo reparte as corôas
de AlIemanha, Hungria e Polonia; depõe Nicephoro rn; faz do rei da Bohemia
tributario seu; apoia a todas as usurpações, no intuito de obter um alliado em
cada usurpador; e trava contra Henrique IV essa porfiada guerra, princi
piada sob o habil pretexto das investiduras, envenenada pela recente imposição
do celibato clerical, pela solemne deposição do papa no concilio allemão de

WorlDs e no c.oncilio italiano de Pavia, pela bulla pontificia que depôz o rei da

(~) Basta ler as imprecações de Arnoul, bispo de Orleans, no concilio de Reims.
« Oh I Roma», dizia, «quão digna és de dó, e que espessas trevas succederam á suave
claridade, que sobre nós derramavas I Em ti elevavam-se os Leões, os Gregorios,
os Gelasios.,. Então podia a igreja dizer-se universal. Mas boje, porque hão de
tantos bispos conspieuos por sciencia e virtudes sujeitar-se aos monstros, que a
deshonram? Se o homem que Lem assento nesse throno sublime não tem cari
dade. é um Antichristo; se lhe fallecem ao mesmo tempo c~ridade e sabedoria,
é um idolo: consultai-o seria como recorrer a um pedaço de marmore. A quem
consultaremos, pois, se carecermos conselho acerca das cousas divinas? Voltemo
nos para a Belgica e para a Germania, onde brilham tantos bispos, luzeiros da
religião, e invoquemos o parecer delles; porque o de Roma vende-se a peso de
ouro. e é por quem mais dá. E, se, oppondo,nos Gelasio, vier alguem dizer-nos
que a igreja romana é o juiz natural de todas as igrejas, respondamos-lhe: Ponde
primeiro em Roma um papa infallivel. » - Bem se está vendo, portanto, que o
episcopado catholico, ainda depois do seculo X. não sonhava o milagre obrado pelo
concilio de 1870.

(.~) A ignorancia e os vicios do clero ne ses tempos são engenbosamente es
boçados por um auctor contemporaneo: « Potius dediti gulae quam glossae:
potius colligunt libras quàm legunt lib,'os,. libentius intuentU1' Mal'tham
quam Mal'cum,. malunt leggre in Salmone quai't iii Salomone. » ALANlls, d~
Al't. pj'edicat. ap. Lebeuf D'isse"t. tom. II, pago 21, verso RODERTSON, IIistoj'Y
of Chat'l~s V, P,'oots _and illust"" nota 10.
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Allemanha, e desobrigou-lhe os subditos do juramento de fidelidade, e tenaz·
mente mantida, no meio da mais tremenda anarchia, não obstante a deshonrosa

humilhação de Henrique.
Na memoria de todo, estão os recursos de astuta diplomacia empre

gados pelo ambicioso pontifice, e as peripecias acontecidas, na lucta entre 05

dois reis, desde a eleição do duque de Suabia até á sua morte, na batalha
de Merseburgo. O que cumpre notar, porém, é que, apezar do concilio de
Brinn, em que se decretou anathema contra Hildebrando, o nigromante, o
monge possesso do espú'ito infernal; apezar dos irreparaveis revezes que lhe
trouxe a sua politica de calculada tergi\'ersação entre os dois competidores im
periaes ; a'inda assim, vencido, proscripto, errante, acabrunhado, Gregorio VI[
deixou, nas suas doutrinas, á Roma papal uma tradição que até boje não cessou
de ser a alma da igreja romana «Ainda qu~ndo I), escrevia elle ao clero e no
breza do imperio teutonico, «ainda quando se demonstrasse que excommungâmos
o principe sem motivos bastantes, e contra as fórmas que os Santos Padres
exigem, nem por isso era de regei tal' o nosso aresto... » «Se a santa sé», dizia por
esse mesmo tempo, n'um breve a Hermann, hi 'po de Metz, «se a santa sé re
cebeu de Deus o poder de sentcncear as cousas espirituaes, porque não ha de
sentencear tambem as temporaes?,. Quando Deus disse a s. Pedro: - Apascenta
as minhas ovelhas-, abriu excepção pará os reis? Tão acima esta da realeza o

episcopado, quanto o ouro do chumbo: bem o sabia Constantino, quando, entre os
bispos, tomava o derradeiro logar. » (*)

Sob os successores de Hildebrando, posto houvesse adquirido, com a primeira
cruzada e a instituição das ordens de cavalleiria, novos e poderosos meios de
acção no espirita dos povos, baixou, todavia, infinitamente o nivel moral do
papado, e, portanto, sua energia politica. Nã.> é que se ausentasse deHe o espirita
dominador; mas a tibieza de Victor lil (1087), o animo acanhado de Urbano II
(1088-1099), as hesitações de Paschoal n (1099-1118), que, ordenando a des
tbronisação de Henrique IV, reconheceu ao mesmo tempo na pessoa do filho,
Conrado, que rebellou contra o pae, a legitimidade do direito imperial, acarretaram
por fim, sob Calixto n, a concordata de Worms, fructo da geral canceira, que
deixou as duas partes beHigerantes, o imperio e o pontificado, no mesmo terreno
sempre debatido entre a tbeocracia e o poder secular.

Tal foi essa esteril lucta, no meio de cujas perfidias, crimes e vacillações

, (') «Se a séde de s. Pedro», dizia elle, «decide e sentencêa as cousas celestes
e espirituaes, não decidirá e sentenceará por ventura as mundanas e seculares?
Deus, conferindo a s. Pedro o supremo direito de ligar e desligar no céu e na
terra, uão exceptuou a ninguem, a ningue,m eximiu da slla aollctoridade: todos os
p"incipados, todas as potencias do 07-be lhe submetteu. Deste modo Christo
o rei da gloria, constituiu o chefe dos apostolos senho,' de todos os ,'eino;
do munclo. Gentio é todo o que recusa obedecer a sé apostolica; e os soberanos,
que tenham a audacla de desprezar os decretos da santa sé, decaem da dignidade
,'eal. Procedem 08 ,'eis e os pl'incipes de homens, que, desconhecendo a
clivil1dade, e movidos pelo diabo, forcejam por domina?' os seus semelhantes
entretanto que o pontificado instituiu-o a Providencia por bonra sua e o de~
ao mundo por um acto de misericordia.» GREG. Vil Epist. TV, 26, 2: 2J, 24;
VIr, 6; I, 63; VIII, 21.
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sobresae,. como eloquente lição, a bistoria dos ultimos dias de Henrique IV, tão
superior em geral aos seus contemporaneos, quanto, por isso mesmo, calumniado
pelos ehronistas ecclesiasticos, -que de rei desceu a mendigar, sem obtel-a, a humilha
ção de um emprego de serventuario no CÔ1'0 de uma igreja, /l, morto, foi mandado
exhumar por Paschoal, que o deixou insepulto, durante cinco aonos, na cathedral
de Liege. Esta uma das solemnes affirmações da divma supremacia pontificia.
O systema papal foi sempre esse: dilJamar sem escrupulos, espoliar implacavelmente
o adversario vivo, e, morto, perseguil-o ainda, negando-lhe ao cadaver o obsequio
da sepultura, nodoando-lhe a memoria, eternisando nos seus annaes impios contra
a victima o odio e a mentira.

O movimento republicano das cidades lombardas, contrariado pelos papas
emquanto a rendição de Roma e as recordações maldiclas impressas na Halia pela
invasão de Frederico de Suabia não lhe depararam nellas a mais util alliança

contra o imperio, esse movimentn, envolvendo Roma na torrente da nova pro
paganda agitada pelo discipulo de Abailard, trouxe ao papado mais uma occasião
de assignalar a inexorabilidade e o caracter essencialmente politico de todas as
suas aspirações. Não ha consciencia possuida do espirito de liberdade, que não
estremeça ainda agora ante o supplicio de Arnaldo de J3rescia (1155), cujo sangue,
diz um sério e profundo historiador, « ciama ainda hoje por vingança. » (.)

O crime do grande martyr do renascimento liberal era sustentar que n clero

não devia pcssuir nem feudos, nem senhorios, nem regalias temporaes, nem pro
priedade territorial; era negar á hierarchia ecclesiastica toda e qualquer par

tecipação no governo civil.
Com Adriano IV (lI54-li59), que a Frederico Barbarouxa OIlSOU lembrar

não ser « a corôa imperial mais que um presente do papa», e, por uma
ridicula questão de precedencia, ameaçou-o de « perder o throno, que o pontifice
lhe l.Jrindára»; com esse papa - e com os revezes do imperador allemão,

sob Alexandre 1II (lr59-ll~1 " saiu-se já mais audaz nas suas pretenções a côrte
de Roma, que, ainda mais cautelosa e sagaz na diplomacia do que no
tempo de Gregorio VII, começou a reexperimentar em toda a extensão da Eu
ropa o systema da soberania universal do papa, in\'entando, a bem desse intuito,
titulos, em que a originalidade competia com o atrevimento, e de que só a politica
romana orrel'ece exemplos. (.• ) No meio das heresias sem conto que pullularam
então no seio da christandade, a unificação da igreja ao papa e a absorpção do
estado pela igreja, consagradas na doutrina em proporções formidaveis pelo de
creto de Graciano (1151), tecido prodigioso de fraudes, que dominou totla a
média edade, estendiam-se pl'ogressivamente, alhanando o terreno ao pontificado
de Innocencio UI.

O systema da omnipotencia papal, de que Hildebrando foi o grande theo-

(') W. DRAPER: Hist: du dêveloppemel,t intellectuel en Ew·uI)c. trad.
par Aubert.-Tom. ll.-Paris 1868.-Pag. 285.

(. ') As im Adriano IV, ao fazei' da Irlanda presente a Henrique II (de Ingia
terra l. escreveu-lhe: « Bem sabeis, como sabe toda a gente, que a Irlanda,
li bem assim todas as ilpas convertidas á fé chrislã, pertencem á santa sé. »
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rista ('), veio a ter no successor de Celestino III o typo dos seus' estadistas.

Canonista e diplomata ao mesmo tempo, e reunindo a esses dotes uma super
sticiosa fé na divindade do seu poder, personificou elle em si, com absoluta per

feição, o eterno espirito da Roma pontificia. Sob o seu pontificado a soberania

dos estados foi profundamente ferida em todo o occidente. lI1ais temidos que os

flagellos naturaes, com que Dcus tala os campos, e extermina os homens, os le

gados a latel'e, mensageiros da colera papal, levavam o terror panico ao scio
dos povos. A formidavel arma dos interdictos cabia inflexivelmente sobre os

principes pouco dGceis ao vice-Deus, sobre a França, sobre Veneza, sobre a In_

glaterra; e, ccrrados os templos, insepultos os cadaveres, privadas populações

inteiras dos sacramentos, suspenso o trabalho, prohibidos os regozijos, não fica"a

aos mooarchas, desesperados, 00 meio da consternação publica, outro recurso

que essas retractações indignas e estereis como a de João-sem-Terra e a do
conde de Tolosa. Assim, Felippe Augusto lamentava nãl) ser mussulmaoo, e in

vejava a Saladino o nao te)' acima de si o papa; assim, I) rei de Inglaterra

pensou em adoptar o mahometismo, e mandou orrerecer o reino em homenagem

ao emir. Duas vezes, nos ominosos dias desse papa, assigoalou-se indelevel

mente o odio secular de Roma á rasão e :i liberdade. Uma foi o anatiJema con

tra a l\lagna-Charta ingleza, primeira fórmula escripta de todas as modernas cons

tituições representativas, amaldiçoada por Innocencio III como ignominia e he
resia. A outra foi a cruzada coutra os albigenses, cujo crime capital não era a

theologia pauliciana, llJas a,liberdade de pensamento, o desrespeito á auctoridade
papal, a critica audaz que oppunham li tj'l'annJa pontificia, ás suas pretenções, ás

suas tlleorias, aos seus monstruosos vicios, n'uma epoc11a em que era proverbial a

expressão - vil como um padl'e. (..) Para remir esse delicto imperdoavel, o

Languedoc, a mais florescente rcgiãc da Europa occidental, foi entregue a uma

cruzada, isto é, a uma legião tumultuaria de assas,ânos e salteadores, que, á voz dos
monges e dos bispos, exerciam santamente, por utilidade e glol'ia da santa sé,

as mais enormes abominações. Foi no debellar essa primeira insurreição da intel1i"

cia humana contra 11 despotismo tbcocratico dos papas que s. Domingos, o qu ei

mador de hereges, adquiriu os prillcipaes creditos de bcmaventurado, conver

tendo a oppressão das consciencias em instituição permanente e sagrada. Escusado

(,) Os al·tigos de fé impostos nessa doutrina foram reunidos numa sél'ie
de constituições publicadas por Gl'egorio depois do synodo de 1076. Resavam
esses decretos: « que s6 o pontifice romano póde chamar-se universal; que a
elle s6 é que pertence o direito de nomear bispos; que os seus legados lêm pre
cedencia a todos os bispqs nos concilios gel'ae ; que póde destituir a prc
lados au entes; que o direito de usar ornamentos imperiaes é exclusivamente
seu; que os principes são obrigados a beijar-lhe os pés, a elle só; que tem o
direito de depôr imperadores; que não pMe ter nome de geral nel1hum sy
nodo ou concilio cOl1vocado sem o seu assentimento; que sem a sua auctori
sação. nenhum livro se pMe qualificar de canonico; que a ninguem cabe ao
nulnr·lhc as scntcnças, ma3 que elle pódc anoullul' os decretos de quem quer que
seja; que a igreja romana é, foi, e 11a de ser infallivel; que cessa de ser ca
tholico todo o que como ella não pen.ar ; e que é licito ao papa de obrigar os
subditos do juramento de sujeição aos maus príncipes. ))

(") M.K\ LA": Essay.~. ad, de Leipzig, 1850-Vol. IV,-Pag. 100.
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é mencionar aqui o nome da Inquisição, na qual ficou, desde esse tempo (1215)
até ao seculo actual, encarnada a indole da theocracia romana.

Depois da prolongada competencia entre Othon de Brunswick e Frederico de
Suabia, o intervallo de 1220 a 1250 foi preenchido pela grande lucta d'l papas
Gregorio IX (1227-1241) e Inno'cencio IV (1243-1254) contra Frederico n, vulto
nobre e original, genio varonil, «tão grando n, no dizer de s. Luiz, « que não tinha
egual entr'e os principes christãos. n O sympathico imperador, excommungado trez
vezes por não querer o imperio supplantado aos papas, foi deposto pelo pontifice,
no concilio de Lyão, como « traidor, perjuro, sacrílego e herege n, posto fúra do
direito das gentes, perseguido com o interdicto sobre todos os logares que se
nodoavam com a sua preseoça, sitiado incançavelmente por conjurações ecclesias
ticas; c, quando morte violenta, em que as suspeitas da historia rastream um
assassinio romano, cortou-lhe os dias, -« Terra e ceus, rejuhilae j ll- escl'eveu ao
clero da Sicília o interprete infallivel do Evangelho; - (C o oppressor já não
existe! n (,)

Os trinta annos decorridos até á morte de r icoláu III (1280) foram continuação
fiel da ruim politica dos papas. Victima da invasão grega, da invasão franca,
da invasão germanica, a Italia teve que som'er ainda, sempre em odio á unidade
da patria italiapa, sempre ao aceno da Roma pontificia, a invasão fc·anceza.
Carlos de Anjou é suscitado contra Manfredo, Rodolfo de Habsburgo contra
Carlos dl:l AnJou; e todos esses usurpadores é como vigarios da igreja, no dizer

do successor de Gregorio X. que ficam possuindo as provinclas usurpadas.
Depois que, com.a carta de Rodolfo de Habsburgo, receberam os E,tados

Pontificios sua constituição definitiva. as necessidades da nOl'a situação romaoa
ahriram ao governo dos papas o seu per iodo mais cynico, o reinado omní"potente

da simonia. « 05 legados eram collectores n, diz justamente um moderno his
toriador j « os anathemas. intimações; as mercês espirituaes, negocio j e os raios de
Roma não cabiam senão sobre pagadores rec;\lcitrantes») (..) Roma cal'ecia

a solu tamente de din heiro, custasse o que custasse. Esta é a explicação dos extorsos
e artifisios ftscaes, que caracterisaram o pontificado de Bonifacio VIU (1294-1303),
e empobreceram a França e a Inglaterra, exhaurindo-lhes inteiramente a riqueza
accumulada. Deixando a margem as peripecias da sua lucta contra os reis de

França, os Colonnas, os legistas e os franciscanos, que o qualificavam de Antichl'isto
e homem elo peccaelo j pondo de parte a sua vida privada, á qual se attribuem
cci.mmoralidades e infamias, com que ll, na phrase de um historiador americano.
C( não é licito macular um escripto cm nossos dias ))j impossivel é, comtudo, não
lembrarmos aqui a sua bulia Clericis Laicos, que veda I'a aos reis, sob pena dtl ex
communhão, impOr tributo aos ecclesiasticos, a bulia Unam Sanctam, que decla

rava C( sujeito ao pontifice todo o homem que existe ll, c, emfim, o anathema contra
Felippe o Bello, a quem depô'z, excommungando-Ihe a posteridade até a quarta

(,) (C Não somos um simples mortal, )) dizia el1) ainda; (I !iccupamos na lel'l'a
o logar de Deus. ))

(.. ) LANFI\EY: Hist. politique eles papes. Paris, 1873.-Pag. 268.
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geração. Essas trez medidas são outras tantas feições distinctins do systema
tradicional em Roma.

O longo periodo que ficou na historia papal com o nome de Captiveil'o de
Babylonia é uma advertencia eloquente aos que acreditam que a simples privação
da corôa temporal, sem uma profunda regeneração das almas mediante a liber
dade c o christianismo amplamente derramado na educação popular,-que
essa privação por si só valha a ahater e neutralisar neces aria e efficazmente, no
papa, as pl'etenções de lheocracia universal, encarnadas em Roma. Durante setenta
annos a influencia temporal da sé pontificia ficou reduzida á mais humilhante

nullidade; e, todavia, nunca o papado negou mais radicalmente os direitos do
imperio, nunca asseverou com mais força o principio que rebaixava o imperador
a simples gerente de uma pl'Opriedade ecclesiaslica. Em Avinhão, onde o cc ourü
abria o céu, e comprava a Jesu~ Cbristo II ; naquella côrte impia, a que Petrarcha
denominou « Bahylonia impudica II ('), tudo se esqueceu, no meio desse inexce
divel aviltamento, menos as tr'adições theocraticas da curia, a lei que tende a
su bmeUer os estados á supremacia romana. E' <Jue esse resullado está, pela
nalureza intima das cousas, ligado ao principio que personifica a infaUlbilidade
n'um homem.

A inlervenção soberana dos papas no governo da sociedade temporal, tão
formalmente professada ainda por Clemente V, quando afirmou como indubitavel,
« a sua supremacia sobre o imperio roman(l e o poder, que Jesus Christo lhe con

ferira, de prover á successão do imperio, na vacancia do tbrono ", essa preroga
tiva tbeocratica, ainda no decurso do grande scisma ( 1395-1450) não cahiu em
commisso. Persistindo nas suas eternas aspirações, não obstante a impotencia real
do papado nesses tempos, continuaram os pontifices a tran tornar a successão le
gitima nos estados europeus, provocando sempre novas usurpaÇÜes, oppondo Car
los de Duraz a Luiz de Anjou, Luiz UI a Alfonso de Aragão, AII'onso de Aragão

a Renalo de Anjou.
Restabelecido, sob Gregorio XI, em 13í6, o papado na cidade elerna, cresceu

cada vez mais o trafico fiscal da côrte ponUncia. João XXIII (1410-1415),0 das
trezentas concubinas, « o diabo em carne e o so ll, segundo uma expressão dos
seus contempol'aneos, para augmentar as rendas papaes, mulliplicou os corre
tores ecclesiasticos, adoptou como alvitre de fazer dinheiro a singular e torpe idéa
de lançar impostos aos lupanares, ás casas de jogo e á usura. Na Inglaterra, a
receita, que o chefe da igreja já alTecadava, era cinco vezes mais avultada que a do
rei, e maior que a de qualquer principe chrislão. Entretanto, apezar dos abo-

(') « Dell'empia Babylonia, ond'é fuggita
Ogni vergogna .

(Rime in vita d·i Lmwa, sono XCI).
Sobre o me mo a sumpto, e om a me. ma força, os sonetos CV, cvr. e CVIL As

inprecações do poeta de Arezzo contra a cÔl'te ponUljcia são ás vezes de uma crueza
tal (aliás justa), que nos inhibe de transcl'evel-as. Haja vi~ta o soneto CVlf,
com o qual póde comparar-se Dante, Inte7'no, canto XIX., stl'Ophe 36, hem quI'
e te refira- e a outra épocha, isto é, aos tempos de Nicolau lU, Bonifacio VIU e
Clemente V.

P. C. lNT. 3
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minaveis crimes imputados a Bonifacio IX (1389-1394), a Ballllazar Cossa (1410

14(7), a Alexandre Borgia (1492-1503), continuaram os papas a ser, em direito,
perante a orthodoxia romana, a fonte divina do p13der temporal, os juizes infalli
veis dos principes, os supremos distribuidores de todos os thronos. Por i so um
dos artigos fundamentaes, senão o principal, no libello contra João Buss e Jera
nymo de Praga foi o que os accusava de terem ensinado que a soberania das na
ções é superior á dos reis, idéa intoleravel ás propensões invencivelmente abso

lutistas de Roma, que, subjuga os povos aos reis, para enfeudar os reis ao sum
mo pontifice. Por isso, ainda, a maior culpa irrogada a Wiclefl' consistia na dou
trina que negava ii igl"eja romana todo e qualquer direito á supr13macia sobre as

outras dioceses.
« A fé está morta ll, dizia lEneas Sylvio. Tão n'o estava, porém, a ambição

tbeocratica de Roma. Decadente, perdera o papado os brios; mas não perdera a
presumpção, a tcmpera dominadora, a doutrina hereditaria em cujo nome não re
nunciou até hoje á pretenção . de julgaI' e depôr os principes da terra. (.) Pio II

(1458:"-1464) manda o[ferecer o imperio, em troc? do baptismo, a Mahomet II,

dizendo-lhe : « Nós te nomearemos imperador dos gregos e de todo o orientc. II

Sixto IV (1471-148'1) lança o interdicto aos florentinos, criminosos unicamente de

. não terem deixado impunes os mandatarios do papa no assassinio de Juliano de
:liédicis ; chamando contra Florença e Milão a calamidade terrivel de uma guerra

invasora, entrega-as aos c07iclottieri, aos exercitos de Fernando de Aragão, aos

(0) D'entre os innumeraveis escriptores orthodoxos que têm p:ofessado essa
theoria citaremos, para amostra, um trecho de André Philopater, que, depois de
defender a resistencia da Liga a Henrique IV, continua: « Hinc et-iam infe,·t
universa theologorum et jurisconsultorum schola, et est certum et de {ide, quem
cumque p1"incipem ch,·istianum. si a "eligiolle catholica ma71ifesté deflexel"'it,
excicle"e statirn .omni potestate et dignitate, ex ipsa vi .1tt?'is tum divilli, tt~m
humani, hocque ante omnem sententiam sup"emi pastoris ac f/ldicis contra
ilJSum proZatam,. et subditos quoscumque libel'os esse ab omn'i juramenti.
obligatione, qt~od ei de obedientia, tanqt~àm p"incipi legttimo, pl'estitissen t
posseque et debe"e (si vires habent) istit~ modi hominem. tanquam apos
tatam hel'eticum, ac C7wisti domin-i cZese,·tm·em, et inimiewn ?"I~ipt~bZic,ce suce
hostemqt~e, ex hominum christianoJ'um dominatu ei'icel'e ne alias infieiat II

(V. BULAM: Hist. eonstittte. de lnglate)"'a, trad. (}ui.::ot. Paris, 18~8. Vol. 1.
-Pago 22~, nota.) - Desta sorte: L0, o principe ( ou, nos estado' modernos, o
governo, o parlamento, os gabinetcs), que incorrer em heresia, deeae de todo
o pode)" ; 2.°, os sul)ditos podem, e, tendo tOl'ças, devem, ne 'se caso, insurgir-se
contra elle; 3.°, esta theoria é ponto oe fé, admittido pgr todos os theologos .de
boa nota em Roma; 4.· essa destituição das auctoridades civis incursas em infi
delidade produz-se 'ipso (acto, ainda antes de sentença papal, e: portanto, com
maioria de rasão, depois c1ella. A applicação destes principios traria hoje con
sequencias incalculaveis; e convém notar que Homa ainda os não repudiou;
apenas deixa-os de resorva, por lhe faltarem os recursos coercitivos, quia non
habet vi?·es.

Exemplo dessas 'consequcncias: a idéa cio ca 'amento civil é uma heresia; logo,
os poderes politicos, que o adoptarem, caem immcdiatamente em excommullhão ;
logo, ainda, se, no Brasil, decretarem e;sa reforma, póde o papa. mediante as suas
bulias, para as quaes não admitte placet, pregar aqui, no meio de nós, impune
mente, a rebellião; logo, em fim, como a deposição da auctoridade infiel resulta do
p"opho facto da hel'esia, tem qualquer bispo brasileiro, nas suas pastoraes, tam
bem não placitadas, o dil"eito de recommelldar ao cidadãos que desobedeçam 6.
lei, e declarar depostos os ministros que a propuzerem, o parlamento que a votar,
O rponarcha de quem lhe vicr a sancção.
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suissos. Innocencio VIU (1484-1492) depõe a Fernando de Napoles; insurge contra
eHe os subditos; olI'erece o reino, que llJe tinIra, a Cados VllI de França. A Luiz XII,
em paga de um ducado para si e de um principado para Cezar Borgia, .dôa
Alexandre VI o Milanez e o throno de 'apoies. Tão malfeitor da Italia quanto,
em geral, todos os papas, não obstante os gabos eonvencionaes dos apologistas pon
tificios, Julio II (1503-1513) precipita a colligação de Maximiliano, Fernando o
Catholico e Luiz XII contra a insubmissa Veneza, á qual, por irrisão, depois de
esmagada, orrerece arrimo. Presenteia a Hespanha com a corÔa de apoies; re
bella Genova e Bolonha; arremessa contra os francezes, ainda havia pouco allia
dos seus, os cantões helveticos.

Graças a esse caracter inalterayelmente invasor do papado, a essa confusão
da influencia temporal com a auctoridade religiosa, a essa immolação da fé à po
litica, a essa intervenção oppressiva de Roma no governo civil dos estados, fo
ram-se lentamente .depondo no seio dos povos, por uma germinação progressiva,
os elementos da graude reforma protestante. As anaatas, triplicadas em valor por

Benedicto IX, os impostos da chancel1aria papal, da datada, da penitenciada, da
rota, a rapacidade e a iIIimitada jurisdicção exercida nas queslões seculares pelos
tribunaes espirituaes de Roma, u impudente commercio das indulgencias ('), alli
guravalll-se ás raças varonis e pias do norte «um systema avi1tante de servidão»,
no dizer de um historiador inglez que os catholicos lealmente não podem re
cusar. (~.) Não foi, portanto, unicamente a indole odiosa de uma côrte. que pelos

seus crimes tornara-se. ao tempo da geração ant~rior á reforma, o escandalo da
cbristandade ('*'l, e cujos « annaes andaram negros de traições, assassinios e in
cestos» (...*); não foi essa unicamente, nem principalmente a causa daquel1a glo
riosa reivindicação do espirita do Christo contra a immoralidade pagã do regimen
pontificio ; não. Reacção providencial da liberdade contra a mais tenaz, a mais

pesada, a mais corruptora fórma da tyrannia, contra a tyrannia tlJeocratica. a

(*) As promessas blasphemas, empregadas pelos traficantes de indulgencias
para obter procura a esse genem de mercancia. não respeitavam nem os pontos
mais melindrosos da fé, nem as consideraçóes da decencia mais trivial.- « Com
segurança póde ter por certa a salvação da alma >l. assegurava Tetzel e os seus
companheiros na predica da impiedade papal, «quem que,· que comprar buHas
de indul$encias. E' soar o diaheiro na caixa, e no mesmo ponto escaparem do
purgatol'1o. e alarem-se ao céu as almas a beneficio de quem as indulgencias forem
mercadas. Tão grande é a ellicacia dellas que chegariam a remir e expiar os
maiores peccados. ainda o daquelle que (por impo sivel) violasse a mâe de Deus,
e a grangear aos peccadores absolvição de pena e culpa. ão mercés inelfaveis do
Senhor, empenhado em reconciliar comsigo os homens. A cruz alçada pelos pre
gadores de indulgeneias tem tanta força como a propria cruz do Christo. Eia!
os céus estão descerrados; se ora não entrardes, .quando entrareis? Por alguns
e-havos resgatarieis do purJ{atorio a alma de vossos paes ; e tão ingratos sois, que
as almas de vossos pl'Ogenitores não tenhacs empenho em livrar de tormentos?
Ainda que tivesseis uma veste só, devel·a ·hieis despir logo e já, para comprar
beneficias tamanhos.» RODERTsoN. The histOl-Y af Cha7"les lhe fifth., introd.,
secç. III., liv. li, nota 10.

(.. ) MACAULAL Essays.-ELl. de Leipzig.-1850. - VaI. IV.-Pag. 111.-Este
bistoriador, bem se sabe, faz sempre á igreja catbolica a mais ampla justiça.

(*.*) Ib'id.-Pag. 118.
('*'*) Ibid.-Pag. 119.
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reforma germanica teve outras origens noutros factos superiores, predominantes

áquelle, e causas delle tambem.
Desses factos um era o derraneamento da fé na igreja romana, outro o senti

mento da compressão material que o papado exercia, onde quer que chegava a
a irradiação da sua influencia malfazeja. A degenerescencia da fé, cujos principaes

symptomas eram o desenvolvimento das practicas supersticiosas e a materialisação do
culto, obra exclusiva da propaganda e dos exemplos de Roma, outra causa não tinha

senão as ambições autocraticas do papa, a sua ahsorpção tradicional em calculos
de puro interesse mundano. Assim que, ainda na parte da insurreição protes

tante que se deve attribuir immedjatarnente ao sentimento religioso, ainda ahi, o
estado de cousas, contra a o qual se erguia a indignação dos crentes, explicava-se
pela preponderancia quasi absoluta, que teve sempre o elemento politico nos

conselhos de Roma. Esse elemento, que é ao mesmo tempo a outra causa suscita
dora da grande scisão religiosa, abrange, pois, naquella revolução, os proprios
factos que apparentemente lhe ficam extranhos.

Mas não foi s6 deturpando as crenças e os habitoJ da. vida espiritual que a
politica dos papas segregou delles tamanha extensão d:l chri tandade; foi tam

bem pela sua ingerencia directa no gqverno interior das nações e nas relações
internacionaes dos e tados. Mantendo a Europa n'uma perenne agitação revolu

cionaria; alterando o direito das gentes ao abor da occasião ; sujeitando os PO\'os
á alternativa de se entregarem á servidão imperial para evitar a tyrannia ponti
ficia, ou serem anima vilis da exploração theocratica toda a vez que evitavam o

pesado jugo dos reis; preparou Roma, com a sua obstinação em dominar o
mundo, o indestructivel scisma do occidente. Quando já não tinha mais pujança
para desalojar os Cezares, teve as artes do fanatismo para empobrecer os povos.

II A ficção historica do direito de ligar e desligar tornou-se tão productiva de
bens terrestres, quanto o outro direito divino de occupar e possuir. » (') A
energia do principio individual, vigorosa como é nos povos saxonios, não podia

deixar de reagir violentamente. As imposições de Roma eram entre elles havidas
« como tributos humilhantes e arruinadores.» (U)

A revolução religiosa do secuio XVI, prenunciada já, no seculo XII, pelos al

bigenses, no seculo XlV, pelos lollards e wic\efistas. e pelos hussistas no seculo XV
foi dirigida, portanto, quasi exclusivamente contra as invasões de Roma no do

minio temporal. E, se os artigos da orthodoxia christã não permaneceram illesos
entre os insurgentes, manifesta é a rasão disso. De urna parte, como é lei de
todas as reacções transpôrem o termo da resistencia legitima, do impulso primitivo,

impossível era ao protestantismo nascente rejeitar as alterações insinuadas pela
igreja pontificia na primitiva fé christã, sem de algum modo bolir-Ihe na parte
essencial. De outra, como na pessoa do papa achava-5e confundido o surnmo pon

tifice com o soberanc, tambem não estava nas disposições da natureza humana

(*) LOTHROP-l\fOTLET. Hist. de la fondation de la "é-publique des Provin
ces-Unies. trad. par Guizot.-Paris.-1859.-Vol. l.-Pag. 39.

(. ') ~I.4.CA.ULAY. Op. cit.-Pag. 111.
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protestar contra os abusos do autúcrata, continuando a reconbecer na mesma pes
soa o legitimo primado espiritual.

A provocação ao protestantismo partiu, pois, da centralisação papal. da exag
geração da auctoridade romana, da continua invasão do dominio temporal pelo
chefe da igreja. D'ahi proveio que a attribuição, que se arrogaram o~ pontifices
catholicos, de nomear e demittir monarcbas, era uma das queixas em que mais
fundamento fazia a reforma. « Os pro te tantes », escreve um historiador de irre
prehensivel imparcialidade; « os protestantes insistiam em que é necessario obe
decer ainda a um principe injusto e digno de censura. I)iziam elles que ninguem
é perfeito; que, se a lei não fór inviolavelmente mantida, pequenos erros serão
pretexto bastante para se destituir um principe; que a heresia me ma não exime
da obediencia ; que, se não é permittido a um filbo obedecer a um ~ae impio em
cousas oppostas á ltli de Deus, em tudo o mais, todavia, lhe deve respeito e sub
missão. » (*)

DesCarte, como a « heresia» dominante no seculo XVI não era a innovação dog
matica, mas a resistencia á abu iva unidade romana, preciso vinha a ser que a
contra-reacção estabelecesse os seus meios da combate no mesmo terreno onde
a reacção lavrava, isto é, que a auetoridade theocratica reivindicasse as uas u 1:11'

pações com a mesma força e nos mesmos pontos em que a liberdade lh'as dispu
tava. A essa necessidade respondeu o apparecimento dos jesuítas. Instituidos no
seculo mais cheio de energia vital que até então houvera, n'um seculo de resur

reição intellectual, politica e religiosa, consnbstanciaram elles em si, u'um gráu
inaudito, todos os principios hostis a essas trez forças l'evivificadoras do mundo.
Roma soprou a sua alma á Companhia. Por um erro trivial de apreciação his
torica, certa fracção de catholicos bem intencionatlos e de intento liberaes, com

a mente de absolver Roma, deuuncia a ordem de Loyola como o genio mau do
papado. Grave sem rasão. porém, é essa de a1lribuir-se á Companhia a sugges

tão de um systema, que o papado ha quatorze seculo elabora, e em relação ao
qual todo o merecimento dos padres de 1esus esta em lhe haverem dado a regu
laridade, o methodo e certa segurança artístíca. «Na ordem de Jesus», diz o sabio
Macaulay, « concentra-se a quinta essencia do espirito catbolico, e a bistoria da
ordem de Jesus é a historia da grande reacção catholica » ("). IlIudidos andam,
portanto, aquelles que, detestando as tradições Justamente odio as as~ociadas ao
nome da celebre ordem, querem. acabrunhando-a de maldicções incontestavelmente
merecidas, persistir no mesmo apego a curia romana; porque, se os jesuitas são
« os mais mortaes inimigos da liberdade intellectual e moral» (-*'), é que o 1'0

mauismo tambem o foi sempre, como ainda o é, e os jesuitas são apenas membros
de Roma, são apenas uma das revelações practicas do sy tema papal em acção,
organisado, armado e militante. Deste modo jesuitismo, ttUramontanismo e

j'omanismo são expressões indicativas de um ó facto, dG urna só aspiração; porque,

(.) I\.\NKE: Hist. de la par;auté pendant les seüithne et dix-septieme
siecles, trad. par J. D. Haiber.-Paris.-1848.-VoI. Il.-Pag. 308.

('*) Essays.-Vol. rV.-Pag. lli.
(.,*) GLAIlSTONE: The vatican decJ·ees,-I,ondon.-l8i4,-Pa~.58.
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St a sociedade dos jesuitas é a encarnação do ultramontanismo,)) não é senão
sómente pela assimilação, que em si contém, das seculares tradições da cu ria. (')

« Se os planos papaes chegassem a vingar, II diz Ranke, « os papas teriam
conquistado para sempre urna influencia preponderante sobre o poder temporal.

Arvoraram elles, bem como os seus partidarios e Elefen orcs, pretenções e prin
cipias que ameaçam os imperios de subversões intestinas, e levam-n'os a temer
por sua independencia. Foram os jesuitas principalmente os que se sabiram a
terreiro para defender essas doutcinas, "eclamando logo a illimitada soberania
da i{l?'eja sob"e o estado.)) (.,)

Depois Ele baver por suas bulias, por seus emissarios, por seus anatbemas,

dominado as potencias temporaes, o papado, continuando a assoalhar invariavel
mente o supposto caracter divino, que a nenhuma outra entidade reconhec~,-s~m

~ncerrar mais em si a tempera de Gregorio VII e Innocencio lU. defrontava-se,

todavia. eotão com om inimigo nOI'O, que, negando-lhe a auctoridade sobrenatu
ral, inutilisava-lbe as armas com que até a1Ji opprimira consciencias e esta

dos. Nova tactica e recursos novos e;{igia, por conseguinte. a pugna. E. por
quanto d'a1Ji em deante havia de ser um verdadeiro combate a hostilidade de
Roma contra a independencia dos gOI'ernos e a liberdade das almM, e não já,
como d'antes, uma tyrannia ex.ercida sobre vassallos mais ou menos doceis por

um soberano respeitado ou temido, pl'ecisava o papa de uma legião, que, pre
sente em toda a parte, por toda a parte solapasse e guerreasse o mundo insubor
dinado. Presentindo essa necessidade, Paulo m, logo na bulia em que instituiu
a Ordem, qualincou-a de « regimen to da igreja militante ll, e Suarez dizia :
« As nossas casas são acampamentos. II

D'ahi· resultou que, estabelecendo, como lei fundamental da Companhia, a re
nuncia do entendimento e do livre arbítrio, ensinava Ignacio de Loyola « que a
abdicação da vontade tem mais preço do que a resurreição de um morto; que, ainda

que DeUS nos dê por senbor um animal sem intelligencia, não póde baver hesi
tação em obedecer-lhe; que importa obedecer ao superior, não por sua sabe
doria e bondade. mas por i to só que representa a Deus; e que a brilhante
singeleza da obediencia 'cega desapparece, assim que em nosso interior entramos
a indagar se bom ou máu é o que nos preceituam, )) ("')

(*) PIlESSl!:NSJÍ: Le concile elu Vatican.-Paris.-1872-Pag. 35.
(,*) Histoil'e ele la papauté.-Vol. Il.-Pa~. 298.
(, .. ) Essa reducção da alma a automato, essa auctoridade. por assim dizer.

ultra-divina da jel'ilrchia sobre os fieis, esta consagrada abertamente na regra da
Ordem. « Os que vivem sob obedicncia cumpre quo &e deixem guiar e reger
como cadaveres, pela divina lJ?-ovidencia ?'epresentada nos superiol·es. Et
sibi quisque persuadeat quod qui sub obeelientia vivunt. se ferri ac regi
a divina p?-ot;identúi pelo superio?'es SttOS siner'e debellt perinde ac cadaver
essent. II (Constitutiones: VI. 1) Outro preceito dispõe, sob inspi?·(tção do
SenhO?', que « nenhuma constituição, declaração ou norroa de vida podem estabe
lecer-se sob pena de peccado mortal ou venial, senão quando o superior do ins
tituto, em nome de No 50 Senhor Jesus Christo ou do preceito de obediencia, as
promulgar. Visttm est et nobis 'in Domino.... nullas constitutiones, declal'l.....
tiones, t;el ord'inem ullam vivendi posse obligationem ali peccatum morta
le 'oel veniale inducere, nisi superior ea in nomine Domini Jesu Chl'isti

'vel in virtute obedientire jubeat.) (Constit., VI. 5). « A quem le isto
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Uma religião que punha por norma suprema, na regra da Ordem, a lei de
« abrir mão da consciencia», lIe c071scientiam propriam tenellclo, e que; ao
mesmo tempo, tinha como seu maior voto o de «consagrar a vida inteira ao perpétuo
serviço de Nosso Senhor Jesus Christo e cIos pontifices l'omanos II, certo que não
podia deixar de ser a mimosa dos papas. Assim, protegidos excepcionalmente por
Paulo III e Pio V, obtendo privilegios descommunaes, como o de pregar e con
fessar em todas as dioceses, independentemente dos bispos, o de multiplicar livre
mente as succursaes, o de. nos confissionarilJ~, dispensar de quasi todos os votos,
o de conferir gráus. o de commerciar, o direito de asylo. a concessão das grandes
indulgencias.-adquiriram os jesuitas, com essas incomparaveis immunidades e pre
rogativas, um poder infinitamente superior ao do episcopado, sempre, todavia, em
proveito da dominação papal. E, como a causa que elles propugnavam tinha por
fim trocar a rasão pela obediencia, a libi\rdade pela uniformidade, necessario era
que a sua disciplina fosse mi úda como urna rede e mais imperiosa que a pro
pria disciplina militar. Neste sentido a sua o!'gani ação, delineada por Ignacio, e,
de accordo com a grande congregação de 1553, completada por Lainez, é a mais
sábia obra de trevas que a perversão da moral G.hristã.podia acaba!'.

Repudiando todos os escrupulos de moralidade, subordinando impudente
mente os meios ao fim ('), es a milicia innumeravel e infatigavel tem enchido a
te!'ra, ha tres seculos, com os seus feitos em prol da supremacia tbeocratica de
Roma. Instigando no Piemonte e na Calabria o morticinio :dos valdenses; alma

cu ta a crer no que vê I » exclama um dos mais sabios historiadores da igreja. A
man can scarcely tl'ust h'is eyes when he l·ead.~ this. (Llwl'. RANKE : The
hist. of' the lJnpes. Translated by E. rOI\STEIL-London.-1~71.-norJk ll, Si 6.
'01 l.-Pag. 1t.i\J noto )

O alcance de taes doutrinas, desde que a sancção da igreja as cobre, nem
todos o ponderam na extensão a que realmente vae. As regras de iustitutos
religiosos, uma vez approvadas pelo pontilice, constituem, segundo a theoria uILra
monta na, verdadeiros corpos dogmaticos e disciplinm:es, cunhados com o sello da
infallibilidade e impostos á obediencia dos fieis. « L'Eglise est in(aülible dans son
jugement lo sqt(elle approuve t~Jle constitution monastique, ttn institut l'é
l·igieux .... Par cela même que l'Eglise eSt infaillible SUl' tout ce qui se rapporte
à la foi eL aux mreurs, elle cloit l'Ctre paul' tout ce qui l"egal'cle les institu
tions monastiq!~es.» Quem 11'0 diz é o cardeal Gousset, !la sua l'héologie Dogma
tiqtte (Paris.-t8G6.-Vol. l.-Pag. 641). E accrescenta: « Ain i, 011 ne peut
allaquer les ordl'es réligieuses. ni (institut de tel ou tel orclre, sans faire cause
commune avec les ellnemis de l'Eglise.» (Pag. 6421 Portanto. affirlllar, como
nós, que aquelle estado bestial, a que a regra de Loyola, tantas vezes approvada
pelo papa, degrada o homem, allirmar que e sa idéa, que es e regimen con
tral'Ía abomjnavelmente os designios pl'Ovidenciaes, é s(].ir da orthodoxia, e aO'ron
tal' o oraculo vivo do Senhor. Ora, pois, deanto de monstruosidades eguaes, que
se ha de mais dizer boje em defesa do romanismo ? .

(.) A hypocrisia inimitavel da moral jesuitica está impressa em todas as suas
maxima . Aos que não encontraram ainda occasião de observai-a, na sua nudez
hediolldu, entre as paginas immortaes do genio de Port-Royal, bastará qualquer
das regras desse infame codigo da immoralidade systematisada, para formarem
juizo fiel da sordida abjecção dos ca.uistas da Ordem.

S bre o juramento, por exemplo. a doutrina curial era que aquelle que jura
exteriormente, sem jurar dentl'O n'alma, não é, a nào sei' pelo receio do escandalo,
obrigado á sua palavra; porque jurar assim não é jurar, senão graceial·. « Qui
exteriu. tantum jUl'uvit, sine animo jurandi, non obligatur, Disi fortê ratione scan
dali.. ctimnon .iura,verit sed lt~sel-it. » I3USIlMBAUM : Meclulla Theologice ?nQ
l-alls,- Llb. lll,-1ract. n.-Cap. Il, du\). IV.-N. 8,
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da alma do sombrio elemonio do meio-dia, Felippe II; senhoreando o animo de
Fernando d'Austria, para dominar, por traz do rei, a côrte e a universidade vien

nenses; exercendo, na Bohemia, proscripção atroz c0!1tra os protestantes; cOJpe
rando com a mais decisiva infiuencia para a assoladora guerra dos trinta annos ;

approvando, e glorificando a carnificina de s. Bartholomeu, a que chamaram
noite immoj·tal ('); abençoando, como confessaram, o punhál de Jacques Clé
ment: concorrendo no mais alto gráu para a revogação do edicto de Nantes;
aconselhando, na Suissa, por exemplo, mediante as maxi:nas da sua indigna
moral, como direito dos povos catholicos, a deslealdade aos pactos mais solemnes
contrahidos com estados infleis ; cerrando, cumplice, o. olhos, na Inglaterra, á
conspiração da POlV01"et; governando Portugal pelo braço de Sebastião e Pedro lI;
reinando sob Sigismundo e, por Sigismundo, sobre a Hungria; inspirando o con

cilio de Trento: em toda a parte, em todos os tempos, de lodo o modo, nunca
foram os jesuilas outra cousa que uma rcpre entação fiel, tcnaz, intelligente do
espirito romano, o ultramontanismo em aclividadp..

o duello não con tituc peccado, toda a vez que a rccusa ao desafio possa
occasionar a su::,peita de covardia ou alfíum detl'Ímcnto a certo intere ses ma
teriaes, como a privação de uma dignidade, empl ego ou valimento de principe.
« Privandus alioqui ob suspicionem ignavire, dignitate, ofJicio, vel 1'avore principls.»
Ibiel.-Lil'. IlI.-Tract. IV.-Cap. 1, dub. V.-Art. r. n. 6.

A theoria das probabilidades abria porla franca e satisfação desassombrada
a todas as paixões, a todos os vicias, a todas as ignominias humanas. Enlre duas
normas dll proceder, uma bem fundada e segura,oulra vacillante e menos acceita,
qualquer consciencia póde, sem susto de responsabilidade, adoptar a segunda,
uma vez que se estribe em presumpções p"ovaveis, ou, sequer, na opinião de wn
a~tct01' g1'ave. « Potest quis facere quod probabili ratione veL auctoritate putat
licere, etiamsi oppositum tutius sit: sufficit autem opinio alicujus g1'avis
a~tctoris.» EmiAi'íUEL SA: Aphon'smi cOllfessal'iortm~ ex doctol'um sentent iis
collecti.

Os escrupulos de consciencia, esses, em taes casos, com a maior facilidade se
rcmedeiam. O antidoto contra cssas impertinencias do scnso moral é simplcs. Con
siste em desprezai-as, e all'azer-sc o homem a seguir scmpre o parecer mais in
dulgente, ainda que menos certo. « Remedia conscientire serupulosoo sunt: 1 SCl'Uo
pulos contemnere; 4, as uefacel'e se ael seqltendas entelitias mitiorcs et min~ts

etiam certas » BUSE~IBÁU~I : Op, cit.-Lib, l.-Cap. llL
(*) O ex.terminio dos prot~stante5. em França e nos Paizes·Baixos, foi promo

vido ardentemente, perante Car1lls IX e o duque d'Alba, pelo papa Pio V ; mas
só a Gregorio X[[[, seu succoss r, foi dada a bemaventurança dB contemplar, na
quella noite de sangue, es a funebre victoria do papado, cujo represenlante então
derramon lagrymas de jubilo, fcz celebrar um Te-Deum, e cunhal' ulUa medalha
com memorativa com esta inscripção: Ugonosto1'ttm !st1'ages, 1572. G1'cg01'ius'XIII
ponto }r[Ctx. (Ln, 1. Ainda hoje ex:iste, no Vaticano, UID vasto e lugubre salão .. a
sala j·égia, onde o pincel do Vasari, immediatamente inspirado por Gregorio XIll,
deix:ou pllrpctuado aljuelle morticinio atroz. Emquanlo, entrc os sombrios frescos da..
quellas paredes, um só painel bastou para lembrar outros fastos indcleveis
da Roma ponlilicia; um só quadro para a volla de G"llgorio XI do exilio de Avi
nhão; um para o vilipendio de Henrique IV aos pés de Grcgorio Vil; um alé para
a celp.bre doação de Carlos Magno, com este dizer-Cm'olus j)[agnus in lJat1'i
monii 1 ossess'ionem j"omanam ecclesiam j"estitUoit,-, a matança dos huguenotes,
me,'eceu tres quadros. Um ligura Coligny ao receber o tiro de Maurel'ert, e
diz: Gasparcl Coligniu,s, ammil'alitts accepta vl,lnere clomum ,·efel"tuj'·. Greg.
XIII Ponto Nlax. 1572. Outro revive com liota~ aLLcrradoras a noite de 24 de
agosto, e inscreve-se: Coeeles Colignii et sociontm ej'l's. O terceiro mostra
Carlos IX approvando a inaudita earnilicina, e resa : Rex Colignii necem probat.
-« Os paço do pontifice romano )l, diz Stendhal, « são 11(' mundo o lagar unico
onde o assassinio é publicamente honrado. l)
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Nem contra esta maneira de vêr é argumento a resistencia da Companhia a
alguns papas e a condemnação proferid<1 por alguns bispos de Roma contra o ins
tituto da Ordem e a sua moral. E' que os papas, nesses lucidos intervallos, discre

param das tradições do papado, e a Companhia, em quem elles desconheciam
assim a divina predestinação que inculca, e que a curia tantas vezes lhe reco
nheceu, de incomparavel defensora da auctoridade romana, resistia aos pontifices
para servir melhor ao pontificado, protestava contr a os individuos em nome da
instituição. D'ahi o recalcitl'arem os jesuitas a Paulo IV e a Pio V; d'ahi a adver
tencia ameaçadora de Bellarmino a Paulo V; d 'ahi a opposição delles a Clemente
XIV. ('i Se d'isso alguma prova se houvesse mister, bastaria lembrar as retrac
tações estrondosas, com que o papado rehabilitou depois os discipulos de Ignacio,
restituindo à Ordem os titulos, as vantagens, os privilegios de filha predilecta de
Roma,

Quando pregaram, na China, o catholicismo como um desenvolvimento da reli
gião confuciana; quando, na India, faziam-se brahmenes, e, afagando os preconcei
tos da casta sacerdotal, iam depôr' no chão, sobre o soalheiro da choupana do paria,
a hostia qa eucharistia; outra cousa não havia nesse escandalo mais que urna appli
cação, audaz, sim, mas logica, da theoria que confunde a fé com a disciplina, com
a sujeição exterior, com a practica formalistica e supersticiosa de um culto mate
rialisado. Considerados à luz do puro christianismo, tão impia é a alliança das
superstições brahmenicas ao culto de Deus, corno a consagração das fraudes pias
dadas à luz pelo jesuitismo, ainda no seculo XlX, para manter nas classes ille
tradas a superstição pagã. Encarada, porém, ao aspecto da moral jesuitica, tão
iD\ejavel e digna do céu é a ignorancia do hindu, vendo no symbolo da immola
ção do Christo uma revelação mysteriosa de Brahma. como a simplicidade inintel

ligente do catholico, esquecido do Pae em espi1"ito e vel'dade, e ajoelhado, em
fervorosa prece deante do altar do Sagrado Coração, da Senhora de Salette ou da
Virgem de' Lourdes.

Podemos, portanto, repetir confiadamente com Pressensé que « os jesuitas re
sumem a religião inteira na auctoridade do papado >l.(") Por innumeraveis argu
meatos poder·se·hia comprovar essa idontidade intima entre a Ordem e a côrte
romana.

A primeira observação que, neste sentido, nos apresenta logo a historia é o
odio eLltl'anhado, com que a Companhia olhou sempre os raros espiritus que têm
em si preservado, com certa pureza. nos ultimos seculos, o elemento espiritua
lista do primitivo christianismo, e a repugnancia que e ses espiritos patentearam
sempre às doutrinas e ao crescimento da Ordem. Haja vista Carlos Borromeu,

(.:" « Clemente XlV, longe de ser o papismo. não foi mais, !lu papismo•. do
que uma excepção. Julgar o papado por al!;uns papas excepclOnae.s, que hajam
condemnado os jesuita , seria raciocinar tão mal, como aquilatar o Jesuitismo por
alguns poucos jesuitas excepcionaes, que tenha succedido criticarem o papado. e
professarem opiniões liberaes. Essas anomalias são apenas accidentes >l. M1CllAUD :
Le mouvement contempo,"ain des églises.-Paris.-1874. -Pago 12.

(,,) PRESSENSll: La libel'té nitigieuse el1 Etll'ope clept~is 1870.-Paris.-1874.
-Pago 59.

P. C. [NT.
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contrariado, detestado, injuriado até nos pulfJitos pelos jesuitas, guerreado por eUes
a ponto de negarem-lhe o auxilio da caridade aos enfermos, durante a devastadora
peste que assolou Milão em 1576. Haja vista, ainda, a odienta e implacavlll perse
guição delles a Palafox, bispo de Angelópolis, o mais virtuoso prelado que o Novo
Mundo conheceu. (*)

Nãe é menor signal dessa conformidade substancial entre o jesuitismo e o
romanismo a approvação e os louvores que á celehre ordem mereceu sempre
a inquisição, obra em que Roma ainda hoje se revê, nas suas epochas de mais

sanguinaria e ignohil fereza. Altos encomios teceu-lhe Ignacio de Loyola.
Escobar, o grande moralista da Ordem ('*), justificou as crueld~des mais sel
vagens do perverso tribunal, exaltou os autos-da-fé, louvou como penalidade be
nefica aos hereges a espoliação da sua de cendencia; aos filhos de infieis acon
selhou que denunciassem os paes, e os matassem á fome; e aos neophytos da
Ordem, a quem se prohibiam os theatros, recommendava-se o supplicio das fo
gueiras como espectaculo santo.

Uma regra de sabedoria evangelica, proverbial em toda a parte, nos ensina
a conhecer a arvore pelos fructos; d'onde se ha de inferir que de arvores
diversas não quer Deus que se colham fructos eguaes. Pois bem : onde quer
que o jesujtismo tem lançado raizes, ninguem poude ainda achar dii1'erença entre
os seus fructos e os do s610 onde o papado reina mais directa, mais absoluta, mais

visivelmente. Lancem-se os olhos para os Estados da Igreja, antes de caldo o poder
temporal; triste amostra das virtudes inexcedivelmente esterili adoras da theo
cracia, vae encontrar ahi o observador o mais authentico e in tructivo exemplo da
àbsorpção da conscieocia individual pelo absolutismo exercido em nome do céu.
Ora, o estado social, em todos os povos onde a Companhia out'rnra se infiltrou
durante algumas gerações, nunca foi senão esse. Disse Doellingcr que, 'Onde os

jesuitas passa?'am, não b,-otu ma'ÍS he1"lJa. Pódem coutestal-o; mas ~ngnem o
refuta. Não quero fali ar na !talia; não falia, sequer, da Hespanha, enferma
ainda hoje do veneno de Loyola_ Para brazileiros, ha exemplo mais ao alcance da

mão. Ahi esta o Paraguay, a obra prima dos jesuitas, a sua ufania, o milagre
da sua propaganda benéfica, a terra mysteriosa da bemaveuturança com que de
Ibnge embahiram, na Europa, até a homens sinceros e illustres como Chateau_
briand. Ainda hoje descrevem elles aquillo como o paraisO". « O Paraguay ». diz
o padre Sambin (*"), « ap?-esentava maravilhas como as dos p?-imei,-os

(') Escrevendo a Innocencio X, em 1649, dizia elle: « Fujo para as monta
nhas ; busco até entre os escorpiões e serpentes, de que abundam e tas paragens,
a segurança e a tranquillidade, que ao pé de inimigos irreconciliaveis não po so
encontrar. Tão terrivul é, na igreja universal, o poderio dos jesuitas, tão conside
raveis as suas riqueza, seu dominio tão grande, que e elev.am acima de toda a
auctol'idade e lei, inclusive os concilias e as constituições upostolicas.»

(*.) O lractado de Escobar é o codigo da moral jesuitica. Esse livro, onde
concretou o ensino de vinte quatro padres da Ordem, comparou-o o auctor ao
Apocalypse. « Jesus », dizia, « otrerece-o seBada assim aos quatro animaes, Suarez,
Vasquez, Molina, Valencia, em presença dos yinte quatro jesuitas, que representam
os vinte quatro anciãos. »

(.. *) Da Companhia de JESUS. Iiisto-i?'e (lu concile du Vatican.-Lyon.-1872.
~pag. 3.
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S(iCUZOS christãos. II " Em alguns annos ll, diz outro jesuita, encare
ccndo os seus ('); « em alguns annos, as tribus mais sei vagens forma
ram, sob a influencia delles, sociedades modelos, como a philosophia não
poude Cl'em' jamais no seio dos povos civilisados: A ?tIAIS PERFEITA REPRODUC
çÃo DO EDEN que tem podido conseguir a nossa decaída natureza. II « Essas
ma1'avilhas ll, accrescenta, « creou-as o apostolado catholico (' '), nn seculo pas
sado, no Paraguay II « E ll, continúa o geitoso defensor das doutrinas roma
nas, « ainda ás póde renovar ll. Entretanto cinco annos de guerra, em que os
nossos exerci tos penetraram até ao interior d'aquelle paiz, familiarisando-nos com
a vida intima desse misero povo, habilitam-nos a julgar o estado edenico ideado,
almejado pelo jesuitislDo. Toda a gente sabe o que alli fomos encontrar: uma
nação de creaturas aviltadas até abaixo do captiveiro, sem lci, sem direitos, sem
tribnnaes, ,sem governo, sem moralidade social nem domestica, sem familia, sem
iD trucção, sem industria, sem commercio,-uma tribu de fanaticos, pobre até á
penuria, selvagem até á ferocidade. E' isso o que o cathelicismo jesuitico, o
catholicismo romanista alardêa como a mais perfeita imagem do céu na terra,
como um ideal superior a todos os povos civilisados. E' o Paraguay acima da
grande Inglaterra, da livre Belgica, da Suissa laboriosa e feliz, da industriosa
Bollanda, da prodigiosa ~nião Americana, da brilhante França, da Allemanba
pensadora e sâbia! em lão longe careciamos ir ; bastava dizer: é o Paraguay
acima de nós I Eis a prosperidade que o uosso partido catholico reserva aos
seus conterraneos.

Se do apo 'tolado passarmos á polilica, a mesma communhão de doutrinas
evidellcia a idenLidade compl~ta entre o p,,:wdo e a g"(mcl~ OrdJm, As theoria~

do Gregorio VII e IOllorenr.io 1[[. aplll'a 1", pClolS jesull"s nll .:arlinhú da escho
la,Lica, fur.lm desenvolvidas ~m traela los eX-JJI'o(~s~o, nom todo o rigor de
propO,içõe, scienLilicas. S.lntarelli. em 1325. ensinllu ras~adJmenllJ que os papas
têm o direito de dep I' o' prillcipes inlieis. j affirmou que a insurreição d~ um
cleri!\,o contra o I'ei nã con titue crime de lesa-magestade; porque os eccle
ia-Licos não são subditos d rei. Mariana inculca as Dações catholicas, como

dever religioso, o a 'sassinio do principe que não exterminar a heresia (o"), e
gltJrifira a J'ir.ques CI~ment pllr ter Iivrad a igreja de Henrique III ('" 'l. Eguaes
lições encerram em si as obras de Suure.l e Salmeron, como as de todos os
grandes mestres da Ordem.

(.) RAMIERE: Les doctl'ines romaines SUl' le libéralisme.- Paris.- 1870.
-Pago 295.

(U) Já se vê que o apostolado catl1olico romano e o apostolado jesu itico são
um e o mesmo apostolado; porquanto foi das mãos dos jesuitas que o Paraguay
saíu feito.

(•••) Quis non confiteatur tymnniden excuteloe tas est legibus aut a?'mislll
(De 1'ege et regis institutione, I). .

. (..... ) « Jae. Clemens-cognito a theologis, quos el'at sciscitatus, tyrannum
~ul'e tntm'neci posse-creso 1'ege illgells sibi nomen fecit» « Jaq. Clemente,
mformado por theologos, a quem comultou, de que é licito mataI' o tY-l:anno,
grangeou a si um grande nome, tirando a vida ao rei I). (Op. cit.)
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Na longa trama das falsificações que formam todo o tecido da historia papal,

nunca se descobriu a mais leve discrepancia entre o romanismo e os jesuitas,
que ou collaboraram nellas, ou as approvaram sern reserva. A sua contri
buição para a obra da mentira ecclesiastica não foi de pouco vulto. Sabe-se que
o jesuita Inchoser, nos seus annaes da Hungria, forjou uma pretensa bulla, em que

Silvestre II fallava d'aquella região como dominio da santa sé. As falsas decre
taes mereceram a Turriano uma desenvolvida apologia. A falsificação da carta de
s. Agostinho, a mutilação do breviarlO na parte relativa á sentença que condemnou
Ronorio (*), a histol'ia apocrypha do concilio de Nicéa por AtTonso Pisano, a
adulteração do texto de s. Paulo por Santarelli (.*) são outras tantas glorias da
famosa Companhia. Todas essas indignidades, porém, todas essas revelações de uma
tendencia criminosa, que, nas relações civis, expia-se nos tr~balhos forçados ou nas
penitenciarias, tinham por justificação numerosas antece.!encias na historia papal,
e por objecto o engrandecimento da santa sé, que, depois de as favorecer e reco

lher, as preconísa e divulga.
Sem duvida nenhuma na religião de Loyola está. na mais elevada potencia, o

odio á sociedade moderna, leiga, independente; mas esse odio é o sangue, o leite,
a vida, que recebeu nas entranhas, no seio materno da RO!Da pontificia, que
nunca se nutriu, nem subsiste ainda hnje, senão dessa ingenita maldade, desse
rancor hereditarin, dessa hostilidade perpetua á fôrma christã da sociedade civil
triumphante com a revolução franceza. « Nada é mais util aos interesses de
v. magestade», escrevia de l\1aistre, pugnando, perante o Czar, em favor dos
jesuitas, « do que uma sociedade de homens essencialmente inimigos d'aquella
d'onde v. magestade tem tudo que temel-. Não creio que se lhe possa deparar
melhor preservativo. Essa sociedade é o cão de guarda, que haveis de conservar
com cautela. Se não quereis que ferre os larapi05, corre isso lá por vossa conta;
mas, ao menos, deixae-o rondar em torno de casa, e acordar-vos quando seja mis

ter. 11 Ora, esta sociedade moderna, em que os jesuitas empregam toda a tenden
cia destruidora da sua missão, é a mesma victima da inimisade implacavel dos
papas. Jesuitas e padres guardarão a corôa dos priacipes; não será, porém a be
neficio dos reis, nem dós povos, mas em proveito da tiara; não será seuão com
a clausula de que o vigario de Ch7"isto seja o m~jo,--domus no estado, e os mo
narchas resignem-se á inercia merovingiana; porquanto, nas doutrinas de Roma,

ty,'anr.o quer dizer, não oppressor. do povo, mas insubmisso ao papa, e os ty
rannos dessa .especie incorrem eo ipsB n'uma sentença cuja execução consagra todos
os crimes e unge até o estylete dos malvados.

Dizia Ganganelli que, « emquanto pel'durasse a Companhia, a paz da igreja era
impossivel )1. A entender-se por igreja a communidade espiritual dos crentes, cm

(') Dizia o breviario romano: « in eo concilio Cyrus, Sergius, Honorius et
Pyrrhus condemnati sunt unam tantummodo voluntatem in Christo praedicantes. 11

(Fest. de s. Leão, 28 de junho). O nome do papa fionorio desappareceu .
. (Oo) Pregava s. Paulo que o poder espiritual tem por fim a educação, e não

o exterminio, dos crentes, ad aedificationem, non ad destructionem. O jesuita
eliminou o non, e, com a simples suppressão de uma syllaba, inverteu a lição
do apostolo.
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que é interprete da fé o testemunho ecumenico dos concilios regulares, 8 argUlçao

de Clemente XIV é uma verdade incontestave\. Se, porém, a igreja é a seita
faccio~a, que tem por autocrata omnipotente e juiz infallivel da fé o pontifice ro
mano; então accusar o·jesuitismo de incompatibilidade com a paz da igreja equi
valeria a affirmar que a alma, porque infunde ao corpo vida, actividade, movi
mento, é incompativel com a existencia e tranquillidade do individuo. Para separar
de Roma o jesuitismo fôra mister o prodigio de fazer toroar a igreja aos primeiros
secul<,>s christãos. Se um papa infiel á tradição pontificia o proscreveu em 1773,
em pouco mais de quarenta annos (1814) o proprio papado, na pessoa de Pio Vil.

fez acto publico de contricção, restabelecendo-o mais fOI'te, engrandecido, como
ficou assim, com a aureola de I'ictima de uma injustiça apparente, com a solemne
rehabilitação desse triumpho. Egual reflexão cabe a Pio IX, que, se dos seus es
tados animou-se a banil·os, por tão breve espaço foi. quanto as velleidades refor
mistas, com que tão fascinadoramente animou, em 18 \8, e seduziu as esperanças
liberaes, desilludidas logo depois, quando, expulsa do territorio pontificio a liber
dade, volveu a elle, sob as bençãos do papa, com às instituições inquisitoriaes, a
milicia negra da theocracia romana.

No seculo XlX a influencia damninha do jesuistimo ainda não cessou de cre!
ceI' ; mas, se, onde quer que medra a Companhia, com ella avulta a auctoridade
papal. tambem, por outro lado, onde quer que a acção perniciosa do pontificado

aprofunda-se na terra, ahi prospera, latente ou manifesta, a ordem formidavel dos
minadores de Roma. Todas as invocações ímpias, com que a curia tem paganisado
o catholicismo, desde o culto materialista elo Sagmdo coração de Jesus ('),
inaugurado nos fins do seeulo passado, até a devoção do Sagmdo coração de

Mal'ia ("), todo esse mysticismo supersticioso, com que se tem propagado, em de
trimento do culto de Deus, a mario!atria e a adoracão abusiva das imagens, tudo
isso é artefacto delles i mas em tudo isso não foram elles senão agentes sollicitos
(l.a soberania papal.

Mestres dos dous reis mais perversos e vis deste seculo, Fernando VII de Hes
panha e Fernando II de Napoles; inspiradores da concordata austriaca de 1855 e
das concor.datas americanas; fautores da anarchia no Mexico; revivificados em
França desde 1848, de de o segundo imperio principalmente, que os favoreceu,
para depoi, já tardll, quando não lhes podia mais conter o impulso, arre
pender-se de balde; restaurados, por es a mesma epocha, na Austria, na Suissa,
na Hespanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos: um só passo não deram os mili
cianos de Loyola, que não fosse em proveito e com estremecida approvação da

(') Maria Alacoque, a vidente a reveladora dessa nova devoção, affirma que o
Christo lhe dissera uma e muitas vezes: « Alegras-me preferindo a vontade dos
teus superiores á minha. quando te prohibirem fazei' o que eu tiver ordenado. »

E', bem se vê, a hierarchia sacerdotal acima do proprio Deus: este o espirito
de Roma e dos jesuitas.

. (") Definitivamente consagrada no seculo actual. essa triste superstição foi ini
Ciada em 1655 por uma religiosa. Maria des Vallées. Referem os seus blographos
que o Çhrlst~ .Ihe dissera: « Se a igreja te ordel1ar que me renegues, pódes fazel-Q.1l
A Igreja, scrltcet : o papa. .

,
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cu ria ; nem, por sna parte, a cu ria, onde quer que se lbes negasse a elles in
gresso, deixou nunca de l::es amanhar o terreno, de lhes semear as doutrinas, de
lhes augmentar o credito. para acolhei-os, afinal, triumphantes, no seio da praça
rendida, como socios na mesma collaboração.

Hoje. se a Ordem vae de dia para dia augmentando os seus limites; se, só
em França, em 1804. contava 11 co\legios com 4.250 alumoos, c, na Belgica, egual
numero de casas de educação, com 3.085 discipulos; se os seus filiados, entre o
anno de 1844 e o de 1867, subiram de 3.510 a 8.000; Ó que o ultramontanismo.
isto é, a corrente das aguas de Roma, tem ultimamente engrossado, e a re'acção
liberal não cresceu ainda até á altura a que deve, póde e ha de subir.

Se, portanto, a Companhia é indubitavelmente, no dizer de um sensato escri
plor, cc urna fOl'!nidavel machioa de guerra contra o estado, tal qual se acha consti
tuido sob a inlluencia conjuncta da reforma e da revolução franceza >l, cumpre
advertir que essa machina mais não é que uma dependencia de outro mechanis
mo ainda mais vasto, mais antigo e mais temeroso,- a constituição geral do roma
nismo.

A Companhia simplesmente reduz-se a uma personificação especial, a uma con
cretação particularmente energica do principio ultramontano, que, em todas as
instituições abrangidas no gremio do catholicismo papal, preside á organisação da
bierarcbia, e ao desenvolvimento do dogma.

Firmar a defesa do estado contr'a a igreja aggressora na proscripção dessa
ordem, como medida heroica de salvação publica, é desconhecer tres verdades
que a observação bistarica tem tornado elementares. Primeiro: que todas as ins
tituições romanas, tanto na ·hierarchia. r,omo na disciplina, como no dogma, como
na moral, encerram hoje cm si, tanto quanto a associação secreta do Loyola. a
propen ão de ingerellcia invasora no governo temporal; e que, se nessas insti
tuições a condensação desse principio incompatível com a sociedade ainda se não
elevuu talvez ao mesmo gráu de intensidade que na Companhia de Jesus, tambem.
por outro lado. é certo que, mai diluido neHas, é esse elemento ahi. por isso
mesmo, menos ostensivo, menos palpavel, e, portanto, mais dilficil d<l contrami
nar-se e reprimir-se. mais far,i1 de se propagar e enraizar dissimuladmnente. Se
gundo: que o que Roma perder neste paiz com os jesuitas ex.pulsos. recobl'3l-o-ha,
por outra parte. estimulando no episcopado o fervor da propaganda theor,ratica,
apertando sobre o clero a sujeição disciplinar, que já o escravisa, e actuando por
meio do clero com mais energia que d'antes no mundo secular. Terceiro: que. além
da parte que se vê. ha na Companhia de Jesus, a parte que se não vê, ha os
coadjut01'es, os filiados leigos, agentes tanto mais formidaveis dessa politica reli
giosa, quanto apparentemente commungam com a sociedade profana, a que estão
presos pelos vinculos da vida civil. (')

(.) E' essa a mesma arregimentação de catholicos, credula ou hypocritamente
fieis ao romanismo. que, em 1~70, um publicista francez denunciava ao imperador
cOO?o creaturas dessas innumeraveis e mais ou menos subterraneas tiliações ultra
montanas que Ihes.grangeiam subsistencia, posições, casamentos, constituindo cc uma
verdadei'ra maçoneria clerical.) lE.lN WALLON; La cour de ~ome et la !í'rQ/l'lce.
-pae·203,
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Não negamos que haja na legitima defesa necessidades fataes, circumstancias
imprevistas, conjuncturas insoluveis pelos meios communs, capazes de induzir a
medidas de um rigor, que em theoria e antecipadamente se não pMe limitar; bem
que. em boa politica, seja, até hoje, innegavelmente problematica a utilidade des

ses alvitres violentos.
Não contestamos, que a antiga legislação do paiz proporcione ao estado meios

de dar exterioridades regulares a essa providencia extrema; comquanto seja sem

pre inepcia contentar-se um governo com a simples sancção da legalidade actual.
em questões que requerem a intervenção extraordinaria de reformas especiaes,
amplas e salvadoras.

O que apeoas limitamo-nos a sustentar é que, se a Ordem não é nem urna
eschola philosophica, nem um nucleo de conspiradores communs, mas urna perso
niflcação, uma das personilicações de Ruma, uma das individualidades collectivas
em que vive & se agita o principio, de que a igreja toda é viveiro,-baldado será
banir essa congregação; porque a alma della, que é a alma de toda a igreja
romana, permanecerá entre nós, ernquanto entre nós permanecerem as in tituições
de sa igreja favorecida cpm as vantagens excepcionaes de um culto privile

giado. (')
Demais, duvidoso é que essa medida, ainda em relação aos jesuitas, seja

efficaz e duradoura. Até hoje, tem sido sempre, em toda a parte, illusoria e
ephemera.

Primeiramente, ninguem poderá com certeza asseverar que a ordem expulsa
não volte, como costuma, logo depois, encoberta sob os seus innumero~ disfarces,
sob a capa dessas congregações de tanta especie, diversas pelo habito exterior,
mas presas todas áquelle mesmo instituto.

Depois, ainda que o decreto de proscripção abranja todos os matizes da Com
panhia, todas es. as manifestações do Protheu, a historia ensioa que para a Ordem
de Jesus os revezes desse genero têm sido sempr~, mais tarde, resarcidos, por
grandes compensações. E, se a questão religiosa não é um problema de occasião,
acanhada politica seria a que se não preoccupasse com a possibilidade de vêr,
decorrido maior ou menor numero de annos. reapparecer no paiz, reempossada
nos direitos que a pmscripção lhe tivesse arrancado. a celebre Companhia, corno
reappareceu na Inglaterra. que a expellira em 1591 e em 1601, na França, que a
pro,crevera em 159í e em 1762, em Portugal, depois de banida em 1598 e em

1759, na Hespanha, que a la~çara de si em 1767, em Roma, onde Clemente XIV

a não quiz mais em 1773; porque, em verdade, até o dia de hoje, nenhum

(') COllfessa-o um escriptor. aliás, neste ponto, insuspeito, corno acenimo
defen '01', que é, do re~imem de compressão excepcional e universal banimento
dos je uitas: « Que l'Allemagne le ache donc! » diz elle: « Si elle a expulsé de
son tcrritoiro les jésuites, elle n'a pas encore expulsé le jésuitisme. lequel, SOttS le
?tom ela ?'omalli 'me, est tUt(jOUI-S là au cccu)' même elu pays. Si elle a banni
le; jésuitps à robe ?LOi?-e. elle o'a pas eocore bauni les jésuiles à robe violette.
Et cependaot ces derniers ?Ie sont pas moins ?'edoutables que les pl'emiers: car
tallllíti que les premiers ne sont que les janitisaires du pape, les évêques sont à
~a (ois le janissai?"cs dtt pape et dcs .iésuites, et, qu'i1s le veuiLlent ou non,
11 doivent dél'endre aussi bieo les jésuites que le pape." 1I11cIIAUD: Le rnou,/;,
cOlltemp. eles églis. I!.-Pag. 14.
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estado ainda a expelliu, que a não readmillisse. Com liquella mesma altivez do
chefe gibelino do Dante, pódem os jesuitas jactar-se de que, sempre e em toda a

parte.
S'ei tu,- cacciat'i, ei tOl"?ta,-.d'ogni pa'-te. (.)

A consequencia a que se ha de chegar, pois, é que a seiva ultramontana está
hoje incutida na medulla da igreja ponUficia; que o jesuitismo não é senão um

symptoma, uma parcial expressão delia ; que, portanto, se a questão houvesse de
ser resolvida pelo exterminio do inimigo, a exterminada cumpria que fosse a
propria igreja roma na.

Ora, como, ao menos por ora, a aspiração a esse resultado seria absu rda,
claro está que a incognita é outra. Posta de parte a utopia de exterminar oUi

cialmente do territorio do paiz a igreja pontillcia, o que releva é dar com o meio
de a desarmar temporalmente, de embotar-lhe os instrumentos aggressivos. Mas esse
intuito requer ante~ de tudo, como condição prévia, conhecer-se a antiguidade, a
natureza, a appticação, o alcance, a força desses instrumentos.

É o que agora buscaremos.

(') D.lNTE: 11l(er,~o, X, v. 49. .
"



II

L'Antichrisl coule h plcins bords dons l'Église.

B. DIHIOULlS: Ess. sur la nêf. Calh.-Pag. 190.

11 dit de la buli€! de Pie IX que 1'~~!11i,c a parlé par la hou
ehc lIe son cher. OUl, L't(jLlSE DE SATAN.

IDo-Pago 201.

A infallibilidade pontificia é hoje a base do catholicismo ultramontano, a sua
arma de guerra, o eixo da sua propaganda. Entre o primitivo catholicismo e o
catholicismo pharisaico de agora essa tbeoria excavou um abysmo. Mas a seita
que triumphou no concilio vaticano, comprehendendo o prestigio da tradição no
esplrito dos homens, e tolhida por essa divisa de immutavel, que a orthodoxia
catllOlica reivindica por apanagio seu, põe hoje o timbre em provar, não obstante
essa escandalosa deturpação da theoria cbristã, que a igreja actual é ainda a igreja
dos primeiros tempos, semper eaclem. « O papa Jl, escreve um prelado ingle7. n,
(( exerceu sempre essa infallibilidade, e toda a gente sabo que a realidade é esta. Jl

O que a historia diz, porém, é que a realidade é diametralmente opposta :'*).
Os que buscam vincular a Pedro a soberania do papa começam esquecendo a

primeira manifestação collectiva da igreja christã, o concilio cle Jerusalem, typo
necessario de todos os outros, no qual a prepondel'ancia na definição do ponto
controvertido coube, não ao appellidado proincipe dos apostolas, mas a Thiago,
bispo da cidade, irmão do Senhor. (... ) Nem é esse unicamente o lance, em que

(0) O bispo ULLATIIORNE. The DoelZingel·ites-1874.-London.- Pago 14.
(' ') (( Pouco ha que honrou v. exa. com a sua apPl'ovação)l, escrevia DoeUingel',

em 23 de março de 1l\71, na bl'ilhante memoria ao llI'eebispo de Municb. « o meu
livro li respeito do seculo apostolico e dos primeiros tempos da igl'eja; na Allernanha
os catholicus geralmente o têm tido oa conta de um .quadro nel da epocha em a qual
Ih'mam-se todos os no sos fundamentos; e o proprios jesuitas ultramontanos nào arti
cularam criticas de pe,o. Ma ,se é nos recentes decretos qu~ jaz a verdade, bão de
com ju tiça argúir-rne de haver desenhado I'al~amente a historia dos apostolos; pois
toda li parte do meu livro que diz relação ao orgaoism f ) constitucional da igreja
pl'imitiva, a maneira como representa a situaçào de S. Paulo e dos demais aposto
los para com S. Pedro, tudo, em summa. seria I'undamentalmente erroneo; e I'ol'çado
tinhn". de ser eu a confessar que não entendi nem as epistolas nem os actos dos
aposClllos consoante a narrativa de s, Lucas. »

("*) Act., c. XV.
P. C. INT. ~
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os livros santos depõem contra a pretenção da infallibilidade personificada em
Pedro. As epistolas de Paulo testemunham que esse principado nunca teve reali
dade entre os primeiros seguidores do Christo, e que a fé do apostolo dos judeus
não era menos fragil'que a dos outros pregadores da boa nova. (*)

Essa primeira decisão conciliar da christandade transmiltiu-se ás igrejas da
Cyria, Antioehia e Cilicia em nome dos « apostolos, anciãos o irmãos II (apos
toli, seniol'es, trat,'es) , sem que a individualidade particular de Pedro fosse
ao menos mencionada alli. (.. ) As recordações democraticas dos tempos subse
quentes ao Crucificado não pódem, porém, tolber o desembaraço a uma seita, que,
para levar a hom exito seus planos temporaes, não hesitou nunca deante de
nenhuma alleração da verdade historica.

Roma nem pela antiguidade, sequer, podia a principio prevalecer sobre as outras
sés. Antecederam-n'a as de Jerusalem, Epheso, Antiochia e Corintho. O titulo de
apostolica, reservado hoje exclusivament~ á daquella cidade, Tertulliano attesta
nos que se applicava a todas as igrejas, quer instituidas pelos apostclos, quer

ramificações dessas. PÓde-se, até, dizer que chegou a toear indistinctamente a

(') Os que foreejam por exaltar es e di eipulo de Je us ácima dos demais,
careciam cancellar primeiramente da Biblia as epistolas do apostolo das gentes.
« Em nada tenho eu sido inferior aos maio1"es d'entre os apostolos ll, dizia elIe:
« porque, comquanto inapto em palavras, nc"io '11.'0 sou, todavia. na sciencia. II

Imperitus sermone, seel non gcientia. II ad Corinth., XI, 5, 6. « São mini tros
do Christo; mais o sou et~.» Ministj'i Ch,'isti sunt; plus ego. Iel., 23. Nihil
enim minus tui ab iis qui sunt sup"a modum apostoli. 11 ad Corinth, Xll, lI.

E, se em nada estava abaixo dos mais excelIentes apostolos, se em sabedoria
t"nha-se por tão illustre quanto os mais sabios, não é de Pedro que lhe viera essa
excelIencia e sciencia na fé, como seria de mister para que prevaleces e a
opinião dos que adjudicam ao papa, eomo successor de Pedro, o deposit1l'1n (idei.
"O Evangelho, não n'o aprendi de homem nenhum, im de Jesus-Christo, que
m'o revelou. II Neqt~e enim ego ab homine accepi illud, sed pe,' "evelationem
Jesu-CMisti. II Ad. Galat., 1, 11. 11 tambem acl Ephes., III, 3. O apostolado,
illcetou-o elIe antes de visitar Jerusalem, e avi tar-,e com o apostolos. "lieque
venim Ie,'osolymam ad antecessores meos apostolos. II Ad. Galat., t 17.

Verdade é que mais tarde alIi veio ter, e achou·se com Cephas quinze dias;
mas isso foi muitos annos depois, tendo já. pregado na Ar-abia e em Damasco. Ibid.,
17, 18.

!\lais expressiva é ainda a historia da sua segunda visita á cidade santa. Nessa
occa 'ião não diz Paulo que Pedro lhe tivesse transmittido a graça, mas im que
e te, com Thiago e João, reconheceram-n'a já existente nelle. "Et quum cognovis
sent gratiam qure data est mihi, Jacobus, et Cephas, et Johanncs, qui videbantw'
colt~mnae, elext,'as deele)·twt mi7t'i. II Acl. Galot, 11. \I. Deram-lhe as mãos em
signal de companbia, de irmandade, societatis. Que distancia entre isso, entre
essa fraterna associação de serviços, estabelecida sub um symbolo de egualdadc,
e a paternidade espiritual que arroga a si o pretenso vigario de Christo sobre o
episcopado iul.eiro!

Paulo tanto a não reconhecia, que resi tiu a Pedro tace á face. « In faciem
ei j·estiti. II Ibiel., 11. Porque? Porque o achou rep,·ehensivel. Quia j'eprehen
sibilis m'at. II Ibiel. Viu que infringiam a verclade evangelica, e a Pedro ex pro
brou, em publico, deste modo: « Se tu, sendo judeu, vives como gentio, e não
como judeu, porque obrigas os gentios a judaizar? Cum vieUssem quod non
r'eclé ambulm'ent acl vel'itatem eval1gelii, dixi Ce-phae COl'am omnibt~s: i
tu, cúm juclaeus sis, gen tiliter' ?;i'vis, et non }udaice, quomoelo gentes cogis
judaizare? II Ibid.,14. Substituam Cephas por Pio IX; troquem Paulo por

. um bispo moderno; ponham-lhe depoi na hocca esse de abrimento; e dig3l~ afl
nal, a que fica reduzida a infallibilidade individual do papa.

(**) Act., c. XV, 23-29.
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todas as metrópoles episcopaes (*); e, ainda no seculo IV, os bispos orientaes
denominavam a igreja de Jerusalem « mãe de todas as igrejas. II Essa fórmula de
"saudação e benção apostolica ll, de que hoje Roma arroga a si o privilegio, não
começou a baixar d'alli senão do seculo XI, cerca dos dias de Leão IX, para cá.
Tal é, pelo meno , o parecer de um dos mais famigerados BolIandistas, o jesuita
Papebroch; e, em todo o caso, a invenção de Martinus Polnnu, que faz remontar
esse uso da chancelIaria ecclesiastica aos tempos do bispo Cleto, no primeiro seculo,
está hoje absolutamente desmentida.

Sob a unidade moral de uma adhesão commum á fé r.hristã, cada igreja na
cional vivia e desenvolvia-se com autonomia completa. A par de Roma floresciam,
com uma exuberancia de seiva, com uma abundancia de personalidades notaveis,
com uma influencia moral e real incomparavelmente maiores, as igrejas do oriente,
a de Africa, a das GalIias, a de Hespanha. Nenhuma tributava preito de vassal
lagem aos bispos romanos. O titulo de papa, imples honraria então, dirigia-se
indi1Yerentemente a todos os diocesanos, como, ainda no seculo ur, o endereç u o
clero romano mesmo a s. Cypriano, bispo de Carthago. Ncnhuma preeminencia,
portanto, de jurisdicção, quanto mais de doutrina, lograva a capital da ltalia;
porque todos os districtos ecclcsiasticos eram memhros independentes e eguaes de
uma communbão superior, onde todos os chefes espiriLuacs dcsvaneciam-se de

" vigarios de Christo.» « As nossas numerosas igrejas,» dizia TertuIJiano, "re
putam-se todas a mesma igreja. a primeira de todas fuodada pelos apostolos e
mãe de todas as derpais. São todas apQstolicas. e junctas não vêm a ser mais que
uma só, pela communicação da paz, pelo mutuo tractamento de iTmãos, pelos
vinculos de hospitalidade que enlaçam a todos os fieis. II Tal era, em começos
do seculo liL o caracter do catholicismo, definido por um dos mais celebres dou
tores, com a sancção tacita de Zepherino, bispo de Roma, que o não contrariou.

O systema electivo era o meio de se proverem os cargos ecclesiasticos practi
cado desde os apostolos. (, ') Esse regimen de su1Yragio quasi universal, em que
eram copartecipantes sacerdotes e leigos, fosse para a escolha do prelados, fus e,
até, para a designação dos diáconos, estendeu-se tanto, no seio da christandadc,

pelos seculos adeante, que, ainda em principios do seculo XII, nos deparava
a igreja gauleza exemplos dessa democracia religiosa. Alma da vida ecclesia tica
nessa edade aurea da fé, o concurso do clero e do povo, ora eITectuada a eleição
por cste e ratificada por aquelIe, ora iniciada a propo ta pelos ministros e acceita
pelos fieis, -representava essa idéa fecunda, intimamente radicada no primitivo
christianismo, que attribue ao elemento leigo uma colIaboração essencial no saccr
docio, e que nas assembléas conciliares daquelIa epocha lhe facultava Ioga r e
voto. (... ) Memoça Eusebio que, falIecendo Thiago, pl'imeiro bispo de 'Jerusalem,

(.) J. H. NEWMAN, do Oratorio: A letter adcl'ressed to his gmce the dtGhe
o{ NO!'folh on occasion of M}·. Gladstone Tecent expostulat'ion.-London, 1875.
-Pago 29.

(H) Act., c. I e VI.

(••. ) No concilio de E1vil'a, o mais antigo de que ha canones, congregaram-se
os bispos e os padres com o povo em commum, omiti plebe. O quarto canon do
quarto concilio de Toledo refere como, depois de entrarem e sentarem-se os bispos,
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« OS apostolos, discipulos e parentes do Salvador ainda vivos, junctaram-se, para
dar-lhe successor, e por unanime consentimento elegeram a Simeão.» n

S. Clemente, pelos fins do primeiro seculo, atte 'ta que esse alvitre perdurava
como preceito na igreja ('-); e os padres de Nicéa o indicam ainda como usança
ininterrupta. O vigesimo segundo canon d0 quarto concilio de Carthago « prohi
bia aos bispos ordenar clerigos sem annuencia do seu clero, e sem a presença e
approvação dos leigos.» Tal força tinha esse costume, de cuja existencia estão

cheias a Constituições apostolicas. que o papa Leão, no seculo V (440--161), ins
titue por canon que « aquelle a quem compete mandar a todos, por todos ha de
ser eleito», e o papa Hormisdas (51-1-523) respeita na acclamação dos povos o
juizo de Deus, ut in g,-avi murmw'c popt,lorum divinum cl-edatur esse jud'i
ciumo Tão longamente subsistiu no christianismo es e pristino costume, que até
o .começo da média edade os prelados de França eram frequentemente nomeados

pelo povo em comicios compostos dos clerigos da cidade e do campo, dos nobres
e mais leigos, dos monges, das viuvas e virgens. D signado e consagrado o
bispo, sem nenhuma ingerencia do clero romano, toda as attenções para com o
diocesano da cidade eterna cifravam-se n'uma singela communicação do facto, que
egualmente se endereçava ás outras dioceses.

Não só Roma não exercia então superioridade alguma, como, em mais de um
successo, a vemos em manifesta inferioridade para com outras igrejas, nomeada
mente a de Africa. Haja vista a escandalosa competencia entre Cornelio e Nova

ciano, em meiados do secuIo ln. Nessa lucta, que dividiu o mundo christão
entre os dous rivaes, ambos pontifices em Roma, a resolução do synodo romano,
que deliberára em favor de Cornelio, excommungando o outro, não teve acceita
ção definitiva na christandade, emquanto o synodo carthaginez, mediante demorado
exame e audiencia dos bispos africanos testemunhas e copartecipantes na eleição

do papa, a não apurou e terminantemente admitliu. Pela mesma epocha, mais ou
menos (253), os dous bispos hcspanhoes de Mérida e Leão, Marcial e Basilidio,
depostos por um synodo provincial, sob a imputação de haverem traído a fé
durante a perseguição de GaBo, tinham sido reintegrados pelo papa E tevam, para
quem appellaram. Ma~ um synodo. reunido por Cypriano na metrópole de Africa,

annulIou o acto de Estevam, confirmando o do synodo hespanhol. Foram, portanto,
desta vez ainda, o bispo, o clero, a igreja africana que preponderaram: não a

depois de entrarem e sentarem-se traz delles os padres, « ent"aram por SUCl ve.q
os leigos.» No concilio de Orange, que constou de 13 padres e 9 leigos, todo,
sem discrime, subscreveram com as mesmas palavras: consensi, ou consentiens
subscripsi. V. BORDAS-DuMOULIN e F. HUET: Essais sur la réf. cath. Pal'is,
1856-Pag. 84. E tão valioso era o assentimento de qualquer membro, ainda leigo,
dessa communhão, anniquilada hoje perante o papa infallivel sese. non autem ex
('onsensu ecclesice, que, no porfioso debate sobre a celebração da paschoa, Poly
cr'ates, bispo de Epheso, na representação dirigida a Victor, bispo de Roma, em
nome das igrejas asiaticas, entre os nomes de apostolas, martyres, bispos e dou
tores, que citava em apoio da praxe oriental, não he itou em mencionar ti-e:;
mulheres, « filhas de Felippe, duas das quaes envelheceram na virgindade, c a
outra, inspi?-ada do Espü"ito-Santo, adormeceu em Epheso. »

(.) Livr. lH, cap. II.

(.. ) Ep, acl Co,"inth.
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igreja, nem o clero, nem o bispo da capital do mundo latino. Posteriormente,
quando Marciano, bispo de Arles, acompanhando o scisma novaciano, segregou-se
do episcopado gaulez, ante a impas ibilidade com que Estevam assistia ás aggre sões
do scismatico, não obstante os rogos dos bispos inj uriados, foi o grande metropo
lita de Carthago quem levantou a voz, para advertir o bispo de Roma; e a carta
de Cypriano, nessa conjunctura, é uma afirmação positiva da egualdade jurisdic
cional existente entre os metropolitas, da incompetencia do pontilice romano e da
competencia exclusiva das as embléas ynodaes para destituir os bispos prevarica
dores, assim como de um poder commum, instituido no episcopado inteiro, com o
fim de joeirar a beresia, e definir o dogma. «.ti nós >l, dizia o magno doutor, « a
nós é que incumbe cortar por esta desordem, já que somos os que empunbam a
balança do governo da igreja. Cumpre que escrevaes aos nossos .innãos da Gallia
e ao povo de Arles. afim de que h(1jam de dep6r a Marciano, e dm'-lhe successol',
de modo que se recongrace o rebanho de Jesus-Christo, disperso pelo scisma.
Essa é a rasão de existir esse grande corpo de bispos, vinculados pelos laços da
conr.ordia, para que, se um commette algum scisma ou heresia, interponham-se os
dema·is. >l (,)

Tirar das consultações endereçadas, por esse tempo, algumas vezes a Roma
argumento em favor da supremacia papal, é csquecer que outras sés episcopaes
receberam a mesma honra. Diniz de Alexandria exerceu, ainda sobre igrejas

longinquas, como a de Hespanha. essa auctoridade mordl,re olvendo questões, até.
de disciplina interior em dioceses estranhas; e as suas decisões tinbam nota de
canonicas. (*') Gregorio o thaumaturgo, bispo de 'eLlcesaréa, no seculo III, e
s. llasilio, bispo de Ccsaréa, no immediato, foram muitas vezes sentenceadores,
nesses arbitramentos esponta neamente adoptados, em que não era o aresto obriga
torio de urna auctoridade oficial que invocavam nunca os contendores, mas o voto
prestigioso das grandes notabilidades christãs.

Sobre fins do seculo IH, qu~ndo o imperio dividiu-se nos quatro departa
mentos do Oriente, Wyria, Halia e Gallias, subdivididos em dioceses, que por
sua vez fraccionavam-se em provincias, o bispo da diocese romana tinha apenas,
como os de Antiochia e Jerusalem, um patriarcbado, e estava, tanto quanto elles,
sujeito á assembléa diocesana dos bispos. A investidura canonica era-lhe conferida,
a elle como aos outros, mediante sempre eleição prévia, pelos bispos da provincia
ou da diocese. Tres seculos depois, sem embargo do ceremonial com que uma
pragmatica de cortezia começava a rodear os papas, a independencia das igrejas
não se tinha ainda alterado. (" ')

(') Epist. 66.
(*') FLEUJ\Y, Nist. Eccles., Lív. VIl, cap. LVi.
(.*.) « Por mais que diligenciassemos acbar, na antiguidade, a)~uma cousa da

policia modema da igreja)l, diz um celebre canonista do seculo XVII,' « dessa po
licia que tem reservado ao papa sómente a escolba e confirmação dos bispos, o
que, pelo contrario, parece é que quasi todos os antigos bispos eram exalçado ao
throno episcopal sem que o papa equer tivesse noticia... Desde o anno 500.
logo depois de ordenados, costllmavam os patriarchas escrever ao papa; mas, não
era de nenhum moelo um acto cQnfirma\ivo da eleição o que o papa fazia! ou



xxxvm INTRODUCÇÁO DO TRADUCTOR

Nos primeiros tempos do christianismo, durante cerca de seculo e meio, limi
taram-se todo os actos dos bispos de Roma a providencias de administração ou
disciplina interna, circumscriptas a as a diocese. As heresias sulcavam profunda
mente o imperio, sem que os pretendidos successores de Pedro ergnessem a voz,
para definir, e amparár a ortboc1oxia vacillante e incerta, Nem a theologia dua
lista dos ebionitas,' que repartia o mundo entr'e dous principios oppostos ; nem o

gnosticismo de Simão o Magico, nem os milagres de Appollino de Tbyane, emulo
suscitado pelo paganismo a Chri to ; nem, sob Alexandre e Sixto, os erros de Sa
turnino, que subvertiam a doutrina da creação, os de llasilidio de Alexandria, que
negava a redempção pela Cruz, os de Carpócrates, que rejeitava a divindade do
Christo e a resurreição da carne; nem a prédica de Valentinianf\, propagando

publicamente, em dias de Hygino, os absurdos gnó ticos no proprio seio da ci
dade papal; nem o marcioni mo, contestando a filiação divina do Chrislo; ne
nhuma dessas monstruosas deturpações da fó abalou os prelados romanos da sua
mudez e da sua soledade no meio do mundo agitado pelos here iarchas. Esse
papel, assumirarn:-n'o a si outros doutores e outros bispos, quasi todos orientae :
s. 19nacio,successor de Evódio na sé de Antiochia, s. Polycarpo, bispo de Smyr_

na, Justino de Samaria, s. Irineu, padre de Lyão, uns no oriente, outros na
Dlesma Roma.

A dissidencia relativa á celebr~ção da paschoa proporciona outro episodio
digno de nota neste processo da infallibilidade pontificia. A praxe occidental pre

valeceu, graças, não ii supremacia disciplinar da igreja romana, mas aos concilios
provinciaes de C saréa, do Ponto. das Gallias, e á venerada palavra de Irineu, a
quem coube, no debate, a influencia decisiva, não merecendo a só de Italia, se
quer, a honra de que lhe invocassem o nome nos decretos synodaes, onde aliás o
exemplo de Alexandria era mencionado corno auctoridade, sem que valessem a
Roma as pretenções dominadora do impRrioso papa Victor (193-'202), repellidas

com aspereza pelo bispo de Epheso, varonilmente reprebendidas pelo diocesano
lyonez, que não hesitou em lembrar ao da capital latina os deveres de respeito ii
independencia das igrejas irmãs, e com geral indignação recebidas na christan

dade toda.
Da mesma sorte, em mAiades do seculo III, resolveu-se por livre deliberação

da communidade christã a qnestão da reconciliação dos apóstatas, conse
quencia da perseguição de Décio, questão a que poz termo a igreja de Carthago,

sob a direcção de Cypriano, em um synodo cujos canones ficaram sendo lei;
-preponderando, portanto, no mesmo clero de Roma, que se não junctou senão
para simplesmente conformar-se áquelle decreto, a doutrina do famoso prelado

africano, que só a um congresso episcopal reconhecia o direito de scntencear a
lide.

que do papa requeriam os patriarchas; era apenas uma cortezia religiosa, nu res
peitosa aUenção, que os primeiros de todos os bispos tinham de uso render ao seu
chefe, e um protesto de per everarem na união santa da communhão indivi ivel
com a anta sé.» TflO~lASSlNU, tOll). II, parI. 2, liv, II, cap. VW, art. I I, e
cap, xvrn, art, 1,
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Surge, sob Estevam (253-257). a disputa sobre o baptismo dos hereges, e é
ainda para Carthago, a grande igreja, amplissima sedes, que recorrem os
bispos da Mauritania e Numidia. Trez concilios de prelados africanos, convocados
por Cypriano, definem a solução ('), não obstante os anathemas do papa, de
quem Firmiliano, bispo de Cesaréa, duvida que tivesse realmente «corpo ~ alma »,

e a quem o diJcesano carthaginez argúe de orgulho, obcecação, impudencia e he
resia. « Não julguemos a ninguem », escrevia, firmando os direitos do episcopado.
o celebre doulor : « não segreguemos da nossa communhão os que não estão peJo
nosso parecer. Nenhum de nós quer sublimar-se a bispo dos bispos, nem reduzir
seus collegas a obedecer-lhe por tyrannico terror; porque qualqup.r d'entre os
bispos é plenamente senhor da sua vontade e do seu poder, e, assim como de
outro nenhum póde ser julgado, tambem não tem direito de os julgar. »

Vem depois a heresia de Paulo de Samosata, attentatoria da divindade do
Christo, e por ella nova occasião se olferece ao oriente de exercer a sua autonomia,
evidentemente expre sa nos dous concilios de Cesaréa, que, sob a presidencia do
bispo local, sem intervenção de Roma, depuzeram do episcopado e exeommun
garam o faulor do erro que anniquilava o dogma da Trindade.

Subira ao throno dos Cezares, apoiado no partido christão, o filho de Constan
cio Chloro, quando rompeu o scisma donatista, que pregoava poUuida a igreja
carlhagineza, negava os sacramentos aos apóstatas arrependidos, rebaptisava os

crentes, e atirava aos cães as hostias consagradas pelo clero orthodoxo. Constantino,
que, sem renunciar o summo pontificado pagão, fizera-se, ao mesmo tempo, chefe
da igreja nascente, foi o debellador da heresia. Depois de um concilio, por elle
convocado, e reunido no paço da imperatriz, conCilio cuja decisão, opposla á he
re ia de 'Donato, teve por executor o proeonsul de Africa, sem cooperação do
bispo de Homa, que, se presidiu á assembléa, foi por oulorga imperial; depois
de segundo synodo, convocado tambem pelo imperador, e congregado em Arles,
(314), presidindo, ao que parece, o bispo da cidade, sem que interviesse o então
papa Sylvestre, nem se differençassem, relativamente aos demais padres e diáconos,
cm precedencia ou aucloridade,os dous legados que enviou; depois dessas duas as
sembléas, terceiro recurso, interpo to pelos pertinazes here iarchas, veio pl'Ovocar o
jolgamento individual do padroeiro commum da idolatria e do cbristianismo, que

foi q~em sentenceou a questão como supremo definidor da fé.
Passou esse faclo em 316; e jã dous anno depois a heresia deísta de Ario in

cendiúra a igreja, lavrando com rapidez maravilhosa assim no oriente como no

occidente, até ao ponto de « gemer o universo ~odo, e pasmar de reconhecer-se

(') Eslevam deu por válido o baplismo dos hereges. (C Nih-il innovetu'r nisi
quad trad'Ítum est », opinava elle. Mas o lerceiro concilio carthaginez, em sentido
opposto, estabeleceu que « baptisma qtwd dant hm'etici non esse ve"um ttbi
qtte 'in sCl'iptu"is decla7'atum e t.» Todavia, os bispos de orienle e occidenle
nat) ficaram leudo por impios os prelados africano ; untes, assevera s. Ago tinbo,
(De bapt. Liv. H. cap. XV), « cum iis in unitate in permansen.mt. I) , ,

Ora, a deliuição do papa era notoria. Logo, porque haVia ser liCito reJeltal-a ?
Porque faltava a dc!jniç50 da igreja congregada, en ina alOda o maI~r dos dout~
res: qt~ia plenal'ium concilium hác de l'e 7londum habebat ecclesta.» Op. Ctt.
Lib. lV.
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ariano» ('), contagiados (lquasi todos os bispos latinos» (•• ) e não latinos (***), sem
que restasse mais « nenhuma esperança», quando Constancio falleceu. (, •••) Acha
va-se reduzido o dogma trinitario a uma ex.igua minoria de nomes obscuros e ca
racteres excepcionalmente heroicos. Se havia, portanto, asado ensejo de apparecer
e obrar, caso porventura existisse, a supremacia papal, era de certo esse. Entre
tanto, não foi o que succedeu. Ao ponti(ex maximus, ao Cezar que restaurou
templos ao polytheismo, manteve os áugures, sacrificou ao idolo da fortuna, deixou
gravada em monumentns numismaticos a afirmação de sua divindade lado a lado
com a divindade christã, e ornou a estatua do Apollo imperial com as reliquias
do martyrio de Jesus; ao despota sanguinario, egoista, supersticioso e ignorante,
que havia de ser algoz de Sopater, o philosopho, e proscriptor de Athanasio, o bispo;
a esse foi que tocou o papel de convocador e presidente do primeiro concilio geral
celebrado na christandade. (325) No memoravel synodo que restabelecen a uni
dadet na igreja, regulou a administração dos sacramentos, as consequencias da ex-

~ communhão, o proveito da penitencia, as ceremonias do culto, definiu a consubstan
cialidade do Verbo, e assentou a hierarchia, nenhum logar preeminente houve
para os dous legados papaes, confundidos, na assembléa, com os outros membros
do clero, perante o throno cezareo, onde Constantino, segundo um jesuíta hi to
riador ecclesiasticu no seculo XVII: dominava « como senhor de todos », « repre
sentando perf~itamente a magestade de·Deus >l(" "'), e abaixo do qual. na ausencia
do imperador, occupava, como deputado seu, a cadeira episcopal Osias, bispo de
Córdova, emissario impcrial em quasi todos os concilios de então. Ao diocesano de
Roma nem sequer as decisões conciliares, noUci.adas a essa, como as demais igrejas
pelos seus representantes no synodo, cheg'aram a ser transmittidas pGr commu
nicação especial,-honra que sómente á sé de Alexandria coube, como berço,
que era, e fóco do arianismo, a cujo respeito as provid~ncias do papa Syh'estre
cingiram-se apenas ao apparato de uma reunião, em que os bispos latinos
ausentes ao concilo depuzeram simplesm,ente seus votos de adherencia ao sym
bolo de Nicéa.

Chegava assim ao meio do seu curso o seculo IV, acatada sempre a dnutrina
de que, em questões relevantes, o julgamento da controversia era attribuição pri
vativa dos synodo (...... ), prinCipio conll-a o qual não tinham ainda entrado a re
calcitrar os bispos de Roma antes do primeiro Julio (337-352), que, na lucta enll'e
Athanasio e os eusebianos, animou-se a taxar de direito seu o julgamento das
causas maiores. Notorios são, porém, o vigor e a altivez com que lhe redarguiram

(') S. .TF.RONYMO. lngemuit totus ol-bs, et arianum se es~-e mil'atus est.
Adv. L·uci(erianos.

(") S. VICENTE DE LEItlNS. Commonito7'Í~tmperegr.-Art. IV.

(''') Si pe7'pattCOS exccperis qui vel 'lomini~ obsctwitatem contempt~ú.

habiti (!le7'int, vel 00 Vil·tutem 1·estiterullt.... omnes tempol'i obsecuti :iunt.
s. GREGORIO NAlIANZEi'iO: ln ll.l.~6Ctem maflni Athanasii ol-a/iu.

t ) S. JEllON. N-ihü.iam Stlpemt spei. Aclv. Luc'i(.
( ) L. I\fADIBOUIlG. Hisl. do A.rian. Liv. L
( ) ~Maio'·is momenti cllntl'ovel-sice lüiter quam lJer synodos comlloni

'/1.on poss~mt. EusEB: Vito Constant., lib. 1. eap. LI.
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OS padres de ADtiochia, as igrejas de Nicéa, d'l Chalcedonia, de Flaccilta, « adver
tindo-lhe que, por ser bispo de uma cidade maior, não Ilra superior em dignidade
aos demais; espantando-se de que um prelado estranho quizesse immiscuir-se no
debate; e firmando a regra de que um bispo deposto pelos prelados da provincia
não póde recebet' de outros a reintegração.)) E, se a assembléa de Sárdica, a
qua aliás, na outra vertente do Hemus, contrapunha-se, em Phillipópolis, a dos pa
dres orientaes,conferiu posteriormente ao bispo dé Roma a prerogativa de entender,
como tribunal de segunda instancia, em semelhante especie de lides, ainda assim
essa jurisdicção nova consislia tão sómenté em confirmar o aresto do s)'nodo pro
viucial, ou coutra elte suscitar a deliberação de outro cnncilío,-O que, em ultima
analyse, era subordinar sempre a solução da causa á auctoridade synodaI.

Demais, as velleidades ambiciosas de Julio tiveram logo depois o seu reverso
nos quinze anno do pontificado seguinte. Liberio (352-366) nem ao menos fez-se
representar' no s)'nodo de Rimini, não obstante o extraordinario concurso de pre
lados que o compunha; não obstante funecionar em territorio italiano. De.se con
cilio foi convocador Constancio, o mais abjecto dos filhos de Constantino, assim
como o foi mais tarde Athanasio do s)'nodo que readmittiu á communhão orthodoxa
os p~dres a quem a cólera do imperador violentara a subscrever o formulario
eusebiano de eleucia. A apostasia de Liberio ninguem ignora o escanc1alo que
levantou na igreja. Duas vezes renegou esse antecessor dos papas infalliveis a fú
christã, o symbolo niceno: uma, com a condemnação de Athanasio, personificação
viva daquelle credo; outra, as ignaudo o formulario ariano de Sirmium. Foi de sa
maneira que, rejeitando, em duas manifestações estrondosas, a consubstancialidade
do filho de Deus, concitou contra i o inculcado viga rio do Christo as maldições
do proscripto da Phrygia, o celebre doutor de Poitiers, que não trepidou em im
pór·lhe o ferrete de « prevaricador e blaspbemo.» Quanto ao concilio de Lam

pSRCO, em que a substancia das duas primeiras pessoas da Trindade foi o objecto
da consulta, não houve delte para clJm esse papa, alheio á convocação e ás sessões
do synodo, outra cortezia mais que uma simples carta de partecipação, endereçada
cm theor analogo aos mais considerados bispos orientaes,- carta a que o bispo de
110ma respondeu, não como chefe da igreja, mas em nome apenas dos bispos ita
lianos e gaulezes, cujo assentimento aproprio Baronio entende que Liberio não
expressaria, sem n'o ter préviamente ouvido o'uma juncta conciliar_ (')

Inaugurou-se o pontificado de Dámaso (367-334) com uma lwmilhação do
bispo de 110ma, forçado, acaso contra lias inclinações, pela voz de Basilio e Atba
nasio, a uquel'e" a Valentiniano, na questão de AuxcnciEl, a convocação 'de um
synodo contra o bi po semi-ariano de ~Jilão. O que o bi 'pos orientaes e tavam
habituados a fazer, de si mesmo. e livremente, nas dioceses respectivas, não n'o
ousara, na sua, o bispo de I\.oma oenão intel'posta a pessoa de Cezar, e mediante

impo~ição das igrejas africanas. A cOllyocação dos synodos, a I1xação de sua séde
e do seu pra:;o passavam então como regalia imperial. (,.) O velador da fé não
~

(0) Anllal. Eccles., an. 365, cap. XVI.
(.. ) E~se facto, confessa-o lIm do auctores da infallibilidade e supremacia

ponlificias, o jesuíta Maimbourg, IJist. Eales., tom. IT, liv. 5, pago 64.

I'. C. IX1'. ti
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era, por essa epocha, o patriarcha de ltalia. mas o monge Basilio e principalmente
o bispo de Alexandria. a quem com incontestavel justiça coube o titulo de « Samuel
da igreja». No anno de 375 dous ynodos se cougregaram, ambos por mandado
imperial, sem copartecipação nem ingerencia do papa: um em Valença, onde muitos
canones se estatuiram ; outro na Illyria, onde se discutiu o mysterio da Triudade,

e depuzeram-se bispos, sem que, entretanto, ao de Roma se levasso ao menos a
noticia do voto adoptado.

Cheio de successos esmagadores para o fanatismo ultramontano foi o lapso de
cincoenta annos decorrido entre o concilio geral de Bysancio e o de Epheso (431).

O titulo de irmãos era a maneira corno os papas entendiam-se com os bispos e os
bispos com os papas. Ê o tratamento de Siricio (385-398) ao bi po de ~Jilão e
seus su(fraganeos; é o de lnnocencio 1 (402-417) a todos os preladlJs. O qualifica
tivo de santicCade, convertido mais tarde em endereço official privativo aos pon
tifices romanos, era então ainda por elles me_mos dirigido a bispos, como s. Am
brosio. s. Chrysóstomo e s. Agostinho.

A heresia de Origenes, sohre a preexistencia das almas, revivida, cento e cin

coenta annos depois de f?llecido o celebre doutor, pela v~rsão que do seu livro
publicara um padre de Aquiléa. transtornando a tranquillidade espiritual en.tre os
crentes. reclamou a interposição da auctoridade religiosa. A voz de s. Jeronymo
restrugiu da Palestina; mas foi para Alexandria, não para a metrópole da ltalia

meridional, que se encaminhou a appellação. D'alli é que partiu contra a heresia e
o novo promotor della a sentença, a que Ana tacio apenas adheriu, confessando
se incompetente para coutrariar o anathema do prelado africano.

Sete concilio congrega o venerando bispo de Hyppona ,em outorga pontiucia.
Delles, um affirma-se juiz supremo dos prelado, provinciaes; outro confere exclu
sivamente ao metropolita carthaginez a attribuição de instituir novas dioceses;
outro veda aos bispos a minima communicação para ultramar, sem annuoncia for
mal dos metropoli tas.

Dous synodos provinoiaos, instrnmentos servis de Arcadio o Eudoxia, arran
cam a Chrysóstomo a é de Constantinopla; mas lnnocencio, que intervem no

conllicto simplesmente corno um arauto de paz, não ousa resolver o pleito; porque
diz o bispo de Roma, « cumpre dccidil-o por um concilio ecumenico. »

No anno de 411 quinhentos e trinta o cinco bispos, convocados em concilio por
J-Ionorio, e presididos por um delegado loigo ela coroa, o ti ibuno Fiavio Marcellino, con

domnam o scisma donatista; e é um edicto desso mesmo imperador que, no anno
subsequente, ratifica, e torna executivo o docreto synodal. Em tempos proximos a
esse, para põr termo a importantes questões de juri dicção e disciplina, suscitadas
na provincia gauleza, congregam-se, em Treves, inconsulto l'omano, os bispos
des,a parte do occidente; e, sem embargo das queixas de lnnocencio, os canones
do concilio provincial prevalecem independentemente de ratificação ponlificia, rei
teirando os diocesanos de Afdca as suas assembléas. a euja auctoridade "eio con
ferir exercício qllasi permanente a creação de um ynodo annna\.

Contra a dOI!ltrina do peccado original, do baptismo, da graça, alçava o collo.
no occidente, uma heresia audaz, pregada com ardor, tenacidade e talento. Morgan

(Pelagio) e Celestio agitav'am de uma a outra extrema da igr'eja o facho incen-
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diario do pelagianismo. Ninguem, todavia, no episcopado christão, cuidou em re
correr a Roma. O primeiro concilio que vem condemnar o erro do monge hretão,
juncta-se em Carthago (112); e os seus canones não são, sequer, transmittidos ao
metropolita romano. A appelIação para o papa, interpo ta do concilio de Jeru
salém (415), não obstou a livre acção dos synodos provinciaes, nem teve ao menos
a acquiescencia do bispo' hyerosolimita, mediante intervenção de quem foi a
causa sujeita ao concilio de Dió polis (415). Seduzidos e transviados pelo here iar
cha os padres dessa assembléa, a ninguem occorreu, ainda as im, nem ao proprio
doutor de Hyppona, a lembrança de conferir o arbitrio da lide ao bispo da cidade
eterna. Foram o synodo annuo de Carthago. provocado por s. Agostinho, c o de
lIlilevo, em Numidia, que Gonheceram da questão, e de novo auathematisaram a
theologia pelagiana. A carta presumpçosa de Zózymo não serviu senão para aca
brunhar, erÍl Africa, o papado ob formidaveis revezes. A' ousadia do metropolita
romano, que aventurava-se a suspender o anathema dos concilios provinciaes, e
citar para o tribunal daquelIa diocese os bispos africanos, re.pondeu Agostinho
cortando relações com o papa; e a altivez de Zózymo teve que ceder ante a resis
tencia dos dous concilios carthaginenses, que, a revelia delle; corroboraram a sen
tença condemnatoria ja naquella provincia mesma proferida contra os beresiar
chas. As personalidades pretenciosas de Innocencio I eZózymo (417-418) desappare
ceram deante do vulto apostolico de Agostinho, legitimo successor da auctoridade
oracular de Cypriano, Athanasio, Basilio e Ambrosio, na christandade. n

O synodo reunido em Constantinopla (38l), sob Theodosio, para desfechar no
arianismo o golpe de misericordia, não é menos digno de nota. Era o segundo
concilio geral. Convocado pelo imperador, presidido pelos bispo que elIe nomeava,
esse concilio, que foi, quasi de principio a fim, um tempestuoso pronunciamento
contra as tendencias usurpadoras de Dámaso, egualou á metropole de Roma a de
Constantinopla, Alexandria, Antiochia, Epheso e Cesaréa, elevando em privilegios
a capital do oriente á altura do metropolita italiano, que não protestou. E, posto
fosse o segundo synodo geral, po to n'elIe se tivesse completado o symbolo niceno
com o dogma do Espirito-Santo, não teve o bispo de Roma n'aquella assembléa
nem um representante sequer.

Os ultimos factos consideraveis da igreja durante esse pontificado são outras
tantas provas convergentes contra a soberania papal. Um foi o concilio de AClUi
léa, auctorisado por Graciano, convocado, em 381, por Ambrosio, cuja palavra co
meçava a alIumiar a christandade. e presidido por Valeriano, bispo da cidade,
sem assistencia de um legado, que fosse, do bispo de Roma. O outro foi o synodo
romano, a cuja auctoridade não as.entiu em curvar-se o episcopado oriental.

Vencida a extensão dos primeiros 400 annos do Christo, a região animada,
e brilhante dos synodos mais ou menos provinciaes, inceta-se a epocha em que,
DO meio do abatimento da igreja turvada pelo seculo, a interrupta cadeia dos
concilios gemes, com seu ponto culminante cm Nicéa, começa a levantar seus cimos,

(64) « De que Pélage parut, les particuliers. les conciles, le 2Japes, tout la
monde en un mot, tant en orient qu'en occident, tournerent le eux "ers ce Pere,
qu'on chargeait par \ln sulTrage commun de la cau e de I'église. li BOSSUET: D"
{ense ele peres.-Lil'. V.-Cap. IX.
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até declinar ern Trento, achanar-se depois, rnais tarde rastejar. e sumir- e, final
mente, no dogma da infallibilid~de papal. Nesses quatro seculos de lucIa. em que
a fé profundava sólidas e pujantes raizes no seio da christandade; em que os
dogmas substan')iaes do christianismo se reternperaram em fórmulas positivas; em
que a disputação e as definições versavam sobre os sacramentos, a naLureza de

Deus, a consubstancialidade do Cbristo, a existencia do Espirito-Santo, a Tl'indade,
a creação do univel'so. a encarnação do Verbo c a redempção do genero humano,
era em congressos livrps do epi copado, cleresia e leigos que estava a prerogativa
de consagrar a orthodoxia, e anathematisar o erro. Estranho quasi sempre â co~

voaação de taes assembléas; alheio á prcsidencia dellas. que: salvo n'uma ou

n'outra. congregada na capital dessa diocese, compeliu sempre a outl'os prelados; o
bis~o de Roma ordinariamente nem nas deliberações conciliares era parte, nem
dava procurador por si; e, quando alguma communicação oficial lhe e~dereçavam

das resoluções adoptadas, cortezia egual tinha- e a cautela de guarda para com
os mais diocesanos. A jurisdicção disciplinar dos papas sobre os metropolitas

ainda era desconhecida. Quanto á supremacia dogmalica, hoje convertida em lei.
não existia ainda nem na ordem especulativa, quanto mais na dos factos. Non
dum concepta erat.

Outros faclos reduzem a serios apuros, em presença desse pontificado, os
mantenedores da supremacia de Roma, A contenda agitada em Antiochia, desde

361, pela instituição de Melecio, e a rivalidade entre esse bispo e Paulinu, que,
CORl titulos apoiados n'um partido intransigente, reivindicava o báculo daquella
diocese. déram aso a que o prelado romano se aventurasse a insinuar pretenções
de oraculo, esposando a causa de um dos dous competidores. O bispo de Cesaréa,
porém, cujas cal·tas logravam na chri tandade honras de verdadeiros canones

conciliares, recebendo a presumpção de Dámaso com soberano desdem. não vacil
lou em verberal-a com o mais acerbo azedume, e, persistindo em adherir a
Pauli no, arrastou após si os bispos italianos e gaulezes. Era, entretanto, esse
mesmo Basilio quem dava ao bispo de Rorna o tractamento do « chefe (,) da igreja

occidental ", de que aquellas duas provincias constituiam os membros principaes;
o que de modo intuitivo mostra o restrictissimo alcance dessas desip;nações hono
rificas, em que o ultramontanismo tem lidado excavar titulos ao absolutismo papal
de hoje. Quando, mais tarde, condemnado e deposto Eusebio da diocese de
Samosata, succedeu que um acto pontificio viesse confirmar a sentença pronunciada
pelos arianos, a palavra do insigne doutClr da igreja grega soou de navamen te,

sustentando o bispo destituido, e accusando a Dâmaso, que, dizia Basilio, « não
abia da verdade. nem n'a queria saber, tomava a soberba por dignidade, e fo

mentava o desenvolvimento da heresia, servindo aos adversarios da fé de Nicéa. "
Depois, quando, a proposito do heresiarcha Apollinario, que diotinguia no Christo
como nas crealuras humanas, corpo e alma, afl'oilou-se Dâmaso a tractar de filhol
os bispos do oriente, a unanime repulsa do episcopado revelou-se na persislencia

(.) Corypheon é a expressão textual.
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com que os prelados, tanto orientaes como italianos, continuaram a qualificar de
irmãos os bispos de Roma. (.)

Não é possivel esquecer a questão entre o padre Apiario e o bispo Urbano
de Sicca. A intervenção de Zózymo em favor do criminoso, contra o prelado,
que o excommungara, foi rebatida com inOexivel firmeza pelo concilio de CarLha
go j e, quando, annos depois, o papa Celestino afoitou-se a absolver o sacerdote
condemnado pelo seu diocesano, é de vêr a severidade com que á audacia pertinaz
de Roma replicou a assembléa dos bispos africanos. (oo)

Com a bere~ia nestoriana, que denegava a Maria o caracter de Mãe de Deus.

ainda uma vez s?lemne desmentimento receberam as pretenções do papado romano,
cujo throno' occupava Celestino desde 422. O anathema do concilio, que, sob a

presidencia delle, condemnou, em 430, a predica de Nestorio, não foi acceito nem
pelo bispo de Constantinopla, nem por Theodosio, que então imperava no orientll.
D'ahi o concilio de Epbeso (431), que é o terceiro dos cbamados geraes, no qual
o julgamento da here ia foi instaurado e acabado antes de chegarem 6. cidade os
legados de Roma.

A doutriua de Eutychés. que, contra o symbolo de Nicéa, reduzia a uma,
dllpois da encarnação, a natureza de Christo, nova occasião veio dar a manifes
tar-se a supremacia da igreja sobre os papas, Condemnado no concilio provincial
de Constantinopla, o velho impugnador de Nestorio appella simultaneamente para
as metrópoles de Roma, Alexandria, Tbessalonica e Jerusalem. Já por ahi ficaram
equiparadas as quatro sédes.

i\lais insustentavel, porém, é ainda a soberania papal em presença do synodo
chalcedoniano (451). que dos ecumenicos é o quarto. Convocado contra os desejos
e instancias formaes do papa, esse concilio, a maior assembléa de bispos que
nunca se p~esenceara, sujeitou a rigoroso exame, n'uma commissão de que era
membro um sacerdote excommungado pelo pontifice romano, a carta de Leão
Magno, em 440, ao patriarcha Flavio, e só mediante parecer dos commissarjos.

adoptado pelo synodo, foi que obteve consagração de artigo de fé aquelle docu
mento papal. (..*)

(.) Ainda então a igreja se não de memoriara da tradição evangelica, ex
pressa com a maior clareza em s. Math. XXIII, 8 e 9: (( Não queiraes que vos
intitulem mestre j porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos;) nem
a ninguem chameis pae vosso sobre a terra; porque um só é vo so pae, que está
nos céus. Vos autem nolite VOCal' i Rabbi; untts est enim magister vestu,
omlles autem vos frat?'es estis. Et patrem nolite vocari vobis super terratn.;
tmus est enim pale?' vester, qui in crelis. est. »

(*') (( Vossa Santidade >l, escreveram elles, (( não póde reintegrar os que em
suas provincias foram excommungados; antes, melhor vos cabia reprehender os
quo para vós lêm a temeridade de appellar. Os decretos de Nicéa sujeitaram os
proprios bispos á jurisdicção do metropolitas, dotorminando, com rasão, qu~ todos
o~ processos ecclesiasticos se concluam onde bou verem nascido; por isso que aos
bIspos em parto nenhuma escasséa força e luz para julgai-os, e nenhum recobcu
tio céu a tal respeito graça particular. Que segurança terão as sentenças de além
mar, privadas, como estão, dos mais necessarios dllpoimentos? Vossos legados,
n~o ba concilio que nolos obrigue a receber, Escusa do futuro tomardes a en
vlal-os; porque nos actos de Nicéa nada se nos deparou que o auctorise. »

(* •• ) « Ex historia, ex actis Concilii Chalced.onensis, cridente?' apparot, creditum
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Crescia com o tempo e o concurso de acontecimentos complexos e multiplices,
por uma accessão lenta, mas progressiva, a auctoridade hieI arcbica do prelado
romano.-graças ao caracter mais ou menos invasor dos bispos que succediam-se
naquella metrópole.- as concessões graduaes dos outros diocesanos, no meio dos
conflictos theologicos e disciplinares que reta lhavam a christandade,-e as transacções
de occasião entre a igreja e os imperadores. Comtudo, raros não eram ainda,
nem despiciendos, os rasgos de independencia local no episcopado e os argumentos
historicos contra a infallibilidade.

Os quatorze seculos seguintes assignalam o desenvolvimento dessa auctoridade,
que, em nome do Cbristo, aspira a subju~ar as consciencias e os .estados. Mas a
tradição opposta ao Vaticano deixou. nesse periodo, tão admiravelmente historiado
no livro de Janus, um sulco perceptivel até hoje.

Gregorio Magno (590- 60 í) reconhecia ainda aos imperadores o direito de
confirmar a eleição dos papas, e convocar os syuodo. Tão odioso e impio lhe
parecia o titulo de bispo universal, que como invenção diabolica o stygmatisou.
« De mim, sem a menOl' hesitação, digo >l, escrevia elle a Cyriaco, patriarcha de
Constantinopla, « que quem quer que se chame bispo universal, ou tal titulo cobice,
é, por seu orgulho, precursor do Anticbristo; porque is'o é pretender levantar-se
aci ma dos ou tros. » (»

A condemnação de Honorio, papa, como herege, adherente ao monothelilismo,
que não distinguia no Christo as duas vontades humana e divina, é, a despeito
das argucias ultramontanas, um facto historico, boje irrefragavel. 'o sexto synodo
ecumenico (630-2), em Constantinopla, foi a memoria desse predecessor de Pio IX

anathemalisada, seu nome expungido dos dypticos sagrados, seus escriptos entfú
gues ;is ehammas. O texto da sentença conciliar é decisivo: « Anathema Sergio
hel·etieo. allathema Hono7'io heretieo, anathema Pyrrho heret'ÍCo. » (")

a concilio et a s. Leone, papa, Sttp7'emam auetodtatem. ultimum .iudicium in
eonsensione eeelesim'um cum cllplte tOtlUS Ecclesire a Christo posita fuisse ll.
e crevia. em 1870, monsenhor Kelleler. na sua Quaestio, impoJ'lantissimo trabalbo
inserido na incstimavel collecção de FIlIEDRICU: Documenta ad illustrandum
Coneil-ium Vatieanum anni 1370. Nordlingen. 1871. I Abtheilung, pago 48.
O bispo de i\1oguncia passou. mais tarde, pelas forcas caudinas da infallibilidade,
e é boje um dos mais ardentes prelados romanistas.

(» Liv. VII, epist..~3. Esse facto, confessa-o, entre outros, um auctor insus
peito. « Hoe nomero repiseopum universalem), in quod an'ogantia sedis Cons
t anti11opolLtance audfleiter invase7'at, 1'eeusavit s. Greg01'itts 1\1. eontentus
modesto nom.ine sel"l:i se7'V01'Wn Dei.» JOHAN. DEVOTI. Instit. canonie., lib. I,
t. m, scct. I Si XII, (cd. de Paris) pago 1/,5.

(") Mais formal. se é possivel, é ainda o commentario appp.nso pelo concilio
mesmo a essa deci ão: « Condemnamos, outrosim, engeitamos da santa igreja,
anathematisamos a Honorio, papa, o qual outr'ora. em Roma, por phrases de suas
cartas a Sergio reconhecemos que seguú"a de todo em todo a mesma dout1·ina.
e apP"ova7'a túclos os seus impios dogmas.» «Quorum autemll (diziam os padres
desse conCilio) « id est eorundem impia exequamur dogmata. horum et nomina
a saneta J)e'i Eeclesia prqjiei judieavimus. id est SergiL Cyri, Alexandrini,
Pyrrbi, Petrí e~ Pauli ... Theodori ... utpote contraria rectae fidei sentientes. quos
anathemati submitti definimus. Cum his vera simul pn~jici a saneta Dei
eathol'iea Ecelesia simulque anathematisa?"i pl'cevidimus et Honol'i'ttm, qwi
fue1'at papa antiquae Romce, eo quo.:! invcnimus pelO scripta, qúro ab co facta
sunt ad Sergium, quia in omnibtts eju' mentem secutus est et impia dogmata
c011(11·mavit. II
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Contra essa condemnação, reiterada pelos dous concilios subsequentes, e con
fessada pelo papa Leão II (') e Adriano II ("), urdem 05 fautores do infallibilis-

. mo um capcioso sopbisma. Incapazes de anniquilar o facto, buscam interpretai-o
seguúdo íssu a que o vocabulario da seita denomina uma pia hermeneutica,

alterando o terreno da questão. Que o anathema synodal existe não pódem con
testar; e, porque o não pódem, resvalam, e fogem por uma tangente.

As cartas condemnadas (6 o argumento) eram ilTeprehensiveis; não tinham
sido endereçadas á igreja universal i não continham definição dogmalica.("') Ant e
os padres de Constantinopla, juizes do pleito, podia essa especie de escusa caber.
111a hojc, perante a consciencia catbolica e a historia, é extemporanea e absurda.
A' fé e á critica historica o que importa é o facto, reconhecido pelo ultramonta
nismo, da condemnação de um pontifice corno hereje por um synodo geral. O
timbre ostensivo do catholicismo romano é que, nelle, nada se muda, nem urna syllaba,
nem um jota, iota Ul,um aut unus apex non praetereb'it. (,. ") E es e timbre
converte-se em irri ão, 'fIma vez demonstrado, como está, por confissão dos pro
prios corypheus romanistas, que. ainda em nns do seculo VII, um concilio, cuja
ecumenicidade até agora o pontificado admitte, reputava o papa susceptivel de
incorrer em heresia, avocando, ao mesmo tempo, a si a prerogativa de fixar o
dugma, e reprovar a erronia papal. (.... ,)

(') « Condemnamos tambem ». escreve Leão II. II a Honorio, que, por tIloa sa
crilega traição. diligenciou, ou consentiu subverter a fé immaculada.» « Por ter
deixado anniquilar·se a fé immaculada, foi segregado Honorio da unidade catbolica.
Anathematisamu8 omnes haereses omnesque carum auctores atque fautores, i.
e. Adum ... nec non et Honol'ium, qui hanc Apostolica~:n sedem non apostoli
C<D traditionis ductrina lustru\'it. sed profana p"oditione immaculutam fidem
subvertere conatus est.» .\b... ): COIIC. coU., tom. Xl, pago 730.

. (") « O papa ll.· dizia elle, na III allocução proferida ante o ynodo romano
que condemnou a heresia de Phocio, - « o papa sentencêa os primazes (praesuli
bus); e nenhum pócle sentenceal-o. Quanto a haveI' Honorio sOffrido anathema
cios orientaes, foi por haver cont7'a elle accusação de heresia, caso unico em
que aos subordinados é licito resistir aos superiores.- Licet enim Honol'io ab
orientaJibus post mortem anathema sit dú:turn, sciendum tamem est quod fue'"at
super hceresi accusatum, propter quam olum sit hcitum minoribus majorum
suorum motibus resistendi .. » 111,1 ... 51: Cone. CoU., tom. XVI. pago 126. .

(... ) « As duas cartas. são de todo o ponto orthodoxas ll, diz lIIaoning, « com
quanto o p3pa, conrormando com a lingudgeOJ usual. escreve 'se nos termos que
tluha por habito antes de condemoado o 11)0notbelismo, e não corno depois des a
condemnação ficou endo forçoso fazer. E cair n'um anachronismo o n'uma in
justiça reprovar-lhe a linguagem, que era a co tumada antes da condemnação.»
Em apoio cita o arcebispo de Baltimore. « A questão de 1:lonorio )1, escreve o
prelado americano, « não constitue excepção; porquanto: 1.0, na carta a Sergio,
diz expressamentel:lonorio que não é seu proposito delinir cousa alguma, e é pre
cisamente por havlIr contemporisado, em dispor-se a delinir, que Iiono7'io foi
cOllclemnado: 2.0, ensina clal'umllnte, na carta. a sã doutrina catholica, intimando
apenas silllncio ücerca de expressões, que eram então, na igreja, nuvidades; 3.°, a
curtas não foram dirigidas a um concilio geral da igreja toda; eram, antes, priva
das que publicas ou olficiaes; ao menos não se publicaram, ainda no oriento,
senão muit,os anllos d 'pois.» (MANNING: Iii t. duo Cone. dt~ Vatican, noto XX.
Trad. de li!. .I. CUANTREL, Paris, 1872.-Pag. 4tO).

(, ) S. Math., V. 18.
( ) Essa competencia exclu iva e suprema dos concilios foi tambtlm terminan-

lem~nle declarada, em 553, no quinto synodo ecumenico, congregado em ny ancio
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o systema de fraude, tão amplamente usado em Roma, não podia. n'um
ponto capital como este, deixar de explorar-se. O nome de Honorio, qne até o se
culo XVI figurava, no breviario romano, entrtl os hereges monotbelilas. eliminou-se
d'alli. n Mas tanta )uz tém derramado n'esse ponto a critica independente e a
sã exegese catholica, que a verdade não se póde mais escurecer, e os burlões
pontificios nada têm coibido, senão fixar na fronte dos falsa rios um signal de oppro
brio que a bp.ataria não ha de apagar. (.. )

Os decretos do 8.0 concilio ecumenico, congregado, em 869, na capital do
oriente, evidenciam com ineluctavel segurança que, ainda vinte quatro annos de
pois de forjado o pseudo-Isidoro, não tinha prevalecido no mundo cbristão a in
fallibilidade pontificia. Dos canones 13, 17, 21 e 26 vê-se que o ultimo concilio

geral do oriente continuava a dividit' a igreja entre as c.inco grandes sés de Roma
Dysancio, A.lexandria, Antiochia e Jerusalem; que a precedencia reconhecida ao
papa era apenas a de primu' inter pm'es; que a sentença definitiva nas causas

ecclesiasticas incumbia, em cada patriarchado, ao patriarcha respectivo; e que
aos synodos ecumenicos ficava subsistindo a prerogativa de entender nas questões
em que o pontifice romano estivesse empenhado.

O proprio can13n 2.0, a que pt'etende hoje recorrer o infallibilismo, não lhe fa
vonêa os intuitos. Essa disposição não é uma confis ão de fé, uma definição dou-

cuntra os trez CalJitulos nestorianos. « Non potest in communibu de flde dis
ptbtationibus, al'itel" veritas manifestar'i, quàm discussa inter episcopos qtbaes
tione, ctm, 'l,bnusquisque sui proximi adjutorio incligeat. " Act. 8.

(.) O padre Gratry, que tractuu ex pl'o(esso, como nenhum critico at~ hoje,
essa questão, menciona dous breviarios romaoos de 1536 e 1542, approvados por
bulias de Paulo !lI, que designavam ainda o nome de Honorio. Dom Guél'anguer,
com o intento de ju,tificar a eliminação, a imputa a Pio V, negando auctoridade
omcial ao impl'imatUl" do pontifice que convocou o concilio tridentino. !lealmente
é invencivel. a imjJudencia do jesuitismo.

Não é menor o outro artificio do famoso abbade de Solesmes, n proposito da
legenda de s. Agathou. Ahi apagara,se tambem d'entre O' rnouothelitas o nome
de Honorio. Desse embuste culpou Gratry aos falsificadores papae do brevinrio.
Oppoz-se Guéranguer: « Faci! é", diz elle, «verificar que, no breviario, não tem s. Aga
thou nem omcio nem commemoração." Investigado o ponto, o que se liquida é que
a' legenda não está no brevinrio, mas está no stlpplemento dtllle. Orn, o supple
mento é exactmente a obra especial, exclusiva e absolutamenttl pontilicia, « 11
parte duas vezes romana, a parte 1'omanO-j'omalla do breviario.ll Eis ahi de que
alicantinas se apa centa o ultramontauismo !

(") « Essa apologetica sem franqueza ", diz o padre Gratry. « é. ha seculos,
a causa da nossa decadencia religiosa. O genero humano, como perceba no apos
tolo o minimo signal de astucia e dobrez, para logo aparta-se, e rnge; os melhores
abalam ainda para mais longe que os outros. As almas não ouvem a mentirosos.
Que somos nós então, sacerdotes catholicos, ministl'O de Jesus Christo e do seu
EvangelllO. servidores da sua igreja? Seromos pregadores de mentira, ou apostolos
da verdade? Acaso toda e qualqoer verdade, toda informação verdadeira, todo
facto historico e real não é por nós, tanto como toda e qualquer monlira li con
tra nós? Ainda por ventura não será temj!Jo do refogar com enjôo as fraudes, as
interpolações e as mutilações, que entre nós hajam logrado insinuar >fJs mais cl'uois
de nossos inimigo', us mentirosos e falsificadores? Longo tempo andoi cu tambem
sem ousar certificar-me dessa apologetica de i~norancia, de cegueira, de meia bôa
fé. ou, até, de má fé, que ambiciona o fim, que na bondade do fim acreclita e na
sua, verdade, mas que, para vingai-o, socoorre-se ao ardil, ao mysterio, á violencia
ã mentira, à feitura de documentos falsos. Ainda uma vez, carece DeLIS destas
fraurtcs ? )l
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trinal, um manifesto sobre os direitos do papado. É apenas um acto de adhesão
especial ao procedimento de Nicoláu 1 e Adriano II no confiicto entre rgnacio e
Pbocio, adhesão que, particularisando taxativamente as decisões synodicas do papa,
implicitamente exclue as suas deliberações individuaes. « Considerando como orgão
do Espirito-Santo o beati simo papa Nicoláu, e bem assim a seu successor, o san
tissimo papa Adriano, definimos, e estabelecemos que quanto por elles foi syno,
dicamente, em diversas occasiões, exposto e promulgado, tanto em defensão e
mantença da igl'eja de Constantinopla e seu swnmo sacerdote, o santissimo
pa17'ial'cha Ignacio, como para expulsão e condemnação de Phocio, neophyto
e usu7'pador, ha de se cumprir e guardar para sempre, inteiro e illeso, nos ter
mos estatuidos. )} (') Salva ficou, portanlo, neste canon mesmo, a coherencia dos
Padres, que, confirmando os dous concilios gemes anteriores, obviamente reprodu
ziram o anatbema conlra fIonorio.

O concilio de Constança é outro obstaculo que o infallibilismo não ha de su
perar Dunca. Seus decretos contra a supremacia papal foram terminanle.. (") É
cerlo que, para negar ecumenicidade á quarta e quinta sessões, não se têm pou
pado a arte ullramonlana a diligencias de nenhuma sorte. Os argumenlos, porém,
a que recorre são qual a qual mais falto de moralidade historica e de senso
crilico.

l\Ianning não tel'e pejo de allegal' pOl' fundamentos ao parecer, que propugna,
de serem nullas essas decisões, a nullidade do congresso, a incurialidade da vota
ção, a heterodoxia da doutrina. (oO ')

A primeira dessas coarctadaes pecca por inveridicidade. Nulla claro é que
não podia ser a assembléa nessas duas sessões, quando os bispos que a uma e
outra 'concorreram, e os que não parteciparam della , foram exactamente os mesmos
que conoorreram e os que não entraram nas sessões S.", 13.",14." e 15.", cuja ecu
menicidade os infallibilistas confessam.

Do systema de v0tação por nacionalidades só a audacia ultramontana quei
xar-se-ha. Sem elle, os votos da christandade inteira de.sappareceriam, submersos
na enchente do episcopado italiano, o mais depravado, o mais ignorante de todos,

(') c( Deatissimum Papam Nicholaum tanquam organum Sancti Spiriti habentes,
neenon et sanelis imum Hadrianum Papam. suecessorem ejus, definímus atque
sancimus etiam quae ab eis synodicê per diversa tempora expo ita unt et
promulgala, tam pro defensione ae slatu Conslantinopolitanorum ecelesiae. et summ,
saeerdotis eju , Ignatii videlieet, sanelissimi Palriarehae. quam etiam pro Photii,
neophyli et invasoris, expul ione ae eondemnatione, servari emper et custodiri
eum expositis eapilulis immulilata pariter et illaesa.)} LAJJBE : Gonci!.

(") « ITaee sanela synodus deccrnil et declarat quoel ip a in SI irilu SaneIo
legitime eongre"ala, Concilium generale faciuns et Eeclusiam catholicam l'epresen
tans, -polestalem immediale a Chrislo habet. cui quilibet eujusqlle latus vel elig
nitalis, eliamsi papalis exislal, obedil'e teneLu\' in his quae pertinent ad fidem et
ex.tirpalionem elieli schismatis et reformationern dielae Eeclesiae, in eapile et in
membris ... Quielllllque elljusellmque condiliollis, stalus el eligLlilatis eliam papal is,
qui mandalis et stalulis hujlls Synodi et cuju3eumque altel'ius eoneilii universalis
le.gitimê congregali, perlinaeiler obedire eonlempseril, nisi respuel'il, condignae pe
nrtentiae sllbjieialur et debile punialur.» Cone. Constant. sess. 5. LADDIl: Gonc.
ed. de Paris 1671, tom. XiI. p. 22.

(... ) P7'ivilegiwn Pet7'i.

P. c. '~T.
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mas bastante numeroso para inclinar sempre Irresistivelmente ,as deliberações
conciliares no sentido papal.

Quanto á heterodoxia da doutrina. esse é justamente Q quod p,'obandum.
Invocal,a é, portanto, incorrer n'uma crassa petição de principio. Accresce que

com todas essas declinatorias dá em terra a coufirmação expressa de Martinho V. (*)
A subtileza dos que huscam excluir da ratificação pontificia as duas sessões

condemnadoras do ullramontanismo, asseverando não encerrarem es es decretos
definição de fé. reduz-se hoje a um e tl'atagema, além do mais, anachronico.
Se foi sobre assumpto de fé que resolveu, em 1870, o concilo do Vaticano, pro
cessando a infallibilidade ("), consequente é que na meõma jurisdicção funccio
nava, que de materia (iclei resolvia tambem, ha quatro seculos, quando tractava
da infallibilidade egualmente, o grande concilio con tanciense. Depois, os que

não reconhecem juridicidade á quinta sessão, não pódem, sensatamente, reconhe
cer validade á eleição de l\lartinho V, e, portanto, desCarte cortam desde o começo
do seculo XV a successão do pontificado romano. (* .. )

É a decisões ecclesia ticas dessa magnitl,lde. sp.riedade e precisão, promulga
das pelo mais imponente synodo que a chl'istandade occidental presenceára, e, 15

annos depois, repetidas no de BasiJéa (" "), que os forjadores infallihili tas atre
vem-se a oppor a impostura de Isidoro, o decreto de Graciano, o Pseudo-Cyrillo,
os erros historicos de s. Thomaz e os synodos lateranenses, esses, na phrase da
mais sabia auctoridade theologica do seculo XIX, verdadeiros (..... ) « concilios

(.) c( Quibus sic factis sanctissimus domious nos ter papa dixit. respondendo
ad praedicta, quod omnia et singula determinata conclusa et decreta in mate
riis (idei per lJmesens concilium conciliariter teno,'e et inviolabiliier obsel'val'e
volebat et nunqttam contraire quoquo modo, Ipsaque sic conciliaritel- (acta
app'/'obat et ,-at'i(icat, et non alitel', nec alio modo.» LAIJIJE: Conc, XII, pag, 258.

(.. ) cc Divinitus ,'evelatum dogma esse de(inimus.» Pasto,- ceternus, IV.

(*") O raciocinio é de Gladstone: « Ao papa l\lartinho V o poder de confir
mar provinha-lhe da sua eleição pelo concilio para a cadeira papal. O concilio
tinha o direito de eleger, porque vaga estava a séde. Vaga e tava a séde, por
se haverem deposto os dous pontifices ri vaes, e resignado o terceiro; visto como.
se já antes existia ell'ectivamente a vacancia, então desde o scisma de 1378 não
havia papa. - supposição que lIem de um nem de outro lado é admittida. l\Jas o
poder do concilio para estabelecer a vaga era consequencia do principio firmado
no decreto da quinta sessão, Chego, portanto, a este dil'emm,\: ou pela confir
mação do papa era plenamente valido esse decreto; ou Martinho V nâo era papa;
e, neste caso, os cardeaes por elle nomeados ou conll rmados não el'am cardeaes,
não podiam ,validamente eleger-lhe o successor, Eugenio IV, e, pois, a successão
pontilicia ces ou desde ramota data no seculo XV, a saber. ha mais de 450
annos.» Vaticanism. London 18i5. Jll; pag, 59 - 60.

(.... ) A auctoridade canonica do concilio de Basiléa está sellada com a sancção,
explicita ou implicita, mas indiscutivel, de tres papas: Eugenio IV, que, por uma
bulia (15 de dezembro de lH3), approvou ter aquelle synodo, em violação de
outra bulia. anterior, desse mesmo pontifice, que o dissolvera (18 de dezembro
de 14.31). proseguido em suas sessões; AdrialJo IV, que mandou imprimir em
RUl1Ia. essa decisãu; o Paulu IH, que com sua annuencia legitima o livro de Ugolli,
bispo de Famagusta, onde a mesma idéa se doutrinava.

(***U) Doellinger. Ao illustre sacerdote allemão pretende, hoje, o infallibilismo
recusar até os fóros de theologo. Mas a opinião universal e a veneração da curia
mesma para com elle, antes do concilio, pulverisam essa petulante injustiça. Em 25
de maio de 1868, o cardeal Schw<lrtzemberg, n'uma carta a Antonelli, suggeria-lbe
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de antecama"a. II (*) l\Ias o esplendor da verdade historica é superior ás artes
da idolatria romanista; e o que a verdade historica ha-de memorar, emquanto a
histol'ia se não esquecer desses tempos, é que ainda no proprio recinto de s.
Pedro CH), entre os padres mais eminentes do derradeiro concilin, os decretos
anti-infalIibilistas de Constança passaram por ecumenicos.

En inando que o principio authenticado no concilio de H14 é o que em
todas as epochas se doutrinotb em França ("'), exprime F1eury uma verdade
que os factos subsequentes continuaram a cOlToborar até ha poucos annos. A
crença tradicional no catbolicismo, crença até por declarações pontificias justi
ficada mais de uma vez, de que o papa é capaz de resvalar ã bllre ia (" "), e da
que a soberania ecclesiastica está nos concilios (.....), perpetuou-se na mais illus-

o alvitre de cbamar ao concilio de 1870, além dos theologos alIemães jã notifica
dos, outros de mai profundo saber e esclarecida Cê, indigitando-o, entre Hefele.
o I istoriador dos concilios, e Kuhn, o celebre profe-sor catholico de l\lunicb.
Respondendo-lhe, a 15 de julho, declarou o secretario de Pio IX que o pootifice
acquics~eria li proposta, convidando um dos tres indicados, se não soubesse que
elIe rejeitar-Ihe-hia o convite. O theologo especificado por Antonelli era o dr. von
Doellioger. FlUEORICll: Monumenta,. Abt.; pago 277-280.

(0) Um dos argumentos do ultl'amontanismo pela sobprania espiritual do
papa coosiste nos decretos do quinto concilio de Latrão. Mas llelIarmino masmo
reconhece que a ecumenicidade desse concilio é di putavel: « Ideo usque ad
hanc diem, qtM;estio supel'est inte,' catholicos. II

(") « Cumpre demonstl'ar ll. dizia alli o arcebispo de Paris, monsenhor
Darboy, « cumpre demon~trar que a doutrina da infaJlibilidade pessoal do papa
coadune-se perfeitamente a todos o acto e canones authenticos dos concilios ecu
menicos, e, até, aos de Con tança publicadas desde as sessõe IV e V; porquanto,
ainda suppondo que se conteste ecumenicidade a esses decretos, parece,' este que
não admitto, ainda assim, nem P01' isso deixal"iam elles de attestar o juizo dos
bispos e theologos e a opinião commum (quae enim si earum cecumenicitas,
quod non aclmitto, rejicienda foret, tamen sensum Theologol'um et Episcopo
nmt ostendunt et commUl11em opinionem).ll Discurso na congrego gel'. do conc.
vaticano, a 20 de maio de 1870. Dn. JOllAi'iN FRlEOnlcn: Docum. ad illust. conc.
vatic. TI Abtheilung, pago 420.

(''') « Le concile de Constance établit la maxime, de tout temps enseignée
en France. que tout Pape est soutllis au jugement de tout concile universel en ce
qui concerne la foi.ll Nouv. Opusc., pago 4'1. Cito por DEMAISTRE. Du Pape.
ed. de Paris-186i>. Cap. XII, pago 82.

(....) Silvestre H, Epist. ad Seguin. Senon.: « Constante,' dico quod si "0
mambS episcopus in (ratl"em peccaveJ'it, sçep'iusque admonitus Ecclesiam 'l'Ion
audíerU, híc, iaquam Romambs EpiscoptM pn}lcepto Dei est habendus s'icut
ethnicus et publicanus. II

Si in fi'atrem peccaverit. Se contra seu irmão peccar. Evidente é, pois.
que dI} todo se não Linha ainda esquecido em Roma essa intima connexão entre
a fé e as obras, que a disLincção escolastica entre a infallibilidade e a impecca
bilidade, conciliando nos papas a assi tencia intellectual do Espirito Santo com
a practica das maiores enormidades moraes, baniu da orthodoxia, mas que s.
Paulo tão claramente estobelecia n'aquilIo seu: (l Confessam a Deus, mas ne
gam-u'o com as obras; porque são <lbominaveis. e rebeldes, e reprovados para
qualquer acção boa. ConfitentUl' se 'l'Iosse Deum. (actis au.tem negant : cum
sint abominati, et incredibiles, et ad omne opus bonum ,,·ep""obi.ll Ad, Tit.• I, 16.
, ("''') Melchiades (papa de 311 a 314), n'um synodo romano contra o~ do~a

tlstas: « Ecce putemus ilIos Episcopos qui Ramal judicârunt. noo bonos fUlsse JU
~ice~:. "'estabat adhtbC plenUl'ium universce EccZesice concilium,1Ibi cum ipsis
Judtctbus causa posset agitari. II

Innocencio IV admiltia poder o papa incorrer em erro de fé; aconselhava
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tre das igrejas nacionaes, a igreja gallicana, manifestando·se, de espaço a espaço,
em irradiações brilbantes no meio das trevas ultramontanas, que uma propaganda
'secular tem condensado sobre a religião do Evangelho. Não bouve, talvtlz, um
synodo importante entre os com .que se assignalou o clero francez, antes da sua
recente romanisação, não bouve um synodo importante alli, que não affirmasse a
subalternidade dos papas á auctoridade legislativa do concilio geral.

" A promessa infallivel de Deus», dizia; em 1625, a igreja de França, l( a
promessa dll que havia de estar onde quer que dous ou trez em nome delle se
ajunctassem, é o maior recur~o que tem tido a igreja, para se não apart~r da
ordem, e impedir a cOl'l'upção da doutrina e dos costumes ... Del'ivando a in
ta,llibil-idade dessa p"omessa, como que gradualmente, dos concilios gemes aos
nacionaes, e destes aos de provincia, por tão nece.ssarios os têm havido a igreja,

que o grande concilio de Nicéa obrigou os bispos a congregai-os duas vezes por
anno.» (,)

As liberdades da igl'eja gallicana, reivindicação immortal do episcopado
cbristão contra a tyrannia religio a dos bispos de Roma, redigidas, em 1572, pu
blicadas em 1594, foram successivamente ratificadas pelas principaes assembléas do
clero, em 1560,1579 (..), 1595 ("'), 1614, 1625, em 1641, quando nomeadamente a
tbeoria ultramontana foi reprovada como "temera"ia, falsa, damninha e pernicio
sa », em 1650, na de 1655 a 1657, até a de 1682, illuminada pelo genio de Rossuet.

" Senhor», escrevia, em 10 de abril de 1826, a Carlos X o episcopado fran
cez (... ,), "maximas adoptadas na igreja de França andam agora alto e bem som
denunciadas como attentatorias da divina constituição do catholicismo, como obra
inquinada de scisma e heresia, como profissão de atbeismo poli tico. Mas o que
mais espanta. e aillige, é a temeridade com que lidam reviver uma opinião, nas
cida outr'ora do scisma e confusão em que se revolvia a Europa, incessantemente
repeLlida pelo clero de França, e afundada em quasi universal 'esquecimento. »

Meras declarações individuaes, meras opiniões especulativas que fossem, ainda
assim não deixariam de ser argumentos concludentes esses contra a infallibilidade.
Mas não eram s6 isso; porque a verdade fi que tiveram na practica, nos actos epis

copaes, indeleveis e frequentes confirmações. A famigerada bulia In coenã Domini

não obedecer a decretos pontificios inquinados de heresia, confessando que, sendo
pos ivel cair o bispo de Homa em heterodoxia, cumpre aos fieis crer o que a
igreja crê, não o que o pontificado professa, "Papa etiam potest m'rare in
fi;de .. et ideo non debit quis dicere: credo id quod credit papa, sed illud quod
credit Ecclesia.» Comment in Decret, 5, 39, f. 995. .

(*) Veja-se a proposito dessa assembléa uma curiosa falsidade tramada
pelo, hoje cardeal, arcebispo deMalines.monsenhorDescbamps.emWALto.... La
VéT'ité SUl' le cOllcile, pago 138-141.

(**) "Les dits ecclésiastiques supplient le roi de tenir la main que la réfor
mation fai~e es-coneile de Constance et Bãle, méme es-articles reçus en I'Assem
blée de l'Eglise gal~icane tenue à BOllrges, soient observée. »

(•• ,) "L'episcopal. ... sllpplie humblement le roi de faire publier et garder
inviolablement en son royaume le ~aiot et aeré Concile de Trente, sans préju
dice toutefois des libel·tés de l'Eglise gallicane. » No mesmo sentido as subse
quentes.

(.... ) Quasi todo: 74 bispos.
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duas vezes foi rejeitada como inadmissível, arguindo·se·lhe de irritos e
Dullos os aDathemas. Isso n'o concilio provincial de Tours, em 1583, e, oito annos
depois ('), na assembléa geral dos cardeaes, arcebispos e bispos. Já dous seculos
antes, em 1393, recusara o clero francez obediencia conjunctamente a Benedicto

XIII e ao seu competidor j e, depois de a restabelecer d'ah.i a dez annos, retra
hiu·a de novo em.1403, até á exaltação de lIlartinho V,

Esse direito de exame, que o clero daquelle grande paiz exerceu para rejeitar
actos e decretos do pontificado, com egual firmeza manteve-o sempre em relação
aos decretos e actos papaes que acceitou. Foi assim que, só depois de demorada
e reflectida investigação adquiriram, n'aquella igreja, vigor, em .1653, a bulla

Cum occasíone, trez annos mais tarde um breve pontificio endereçado, ainda
sob Innocencio X, á assembléa do clero, urna constituição de Alexandre VII, em
1657, reproductiva de outra do seu antecessor (. '). a bulla Vineam Domini em
1705, d'ahi a quatro annos a famosa constituição de Clemente XI, e, em 1760, a
encyclica Ex omnibus de Benedicto XIV. (U')

Taes alguns dos ápices mais supereminentes nos memoraveis annaes dessa
igreja, que o ultramontanismo em balde forceja por deprimir da altura que lhe cabe,
accusando-a falsamente de ter « sua fonte na omnipotencia do poder real II ( ....).

O poder real foi, sim, o vallo defensivo, que. resguardando a França con

tra as incursões arbitrarias do papado, assegurou á igreja nacional mais longa
mente uma autonomia, que outras. desamparadas, sob principes fracos, tiveram
que ceder muito antes. Mas a tradição da independellcia episcopal filia-se aos
primordios historicos do catbolicismo, e, sobretudo, á gloriosa igreja do oriente,
berço do Evangelho, mãe da litteratura ecclesiastica, theatro dos maiores con
cilias, onde nunca em tempo algum a idéa da infallibilidade pontificia chegou,

sequer, a assomar.
Tão forte era em França nessa direcção a correnteza geral, que os proprios

jesuitas, o artifices profissionaes do infallibilismo, renderam tambem, posto que
individualmente, sua homenagem aos principios gallicanos. Msim é que, ainda
no seculo passado, um religioso da Companhia enunciou-se desta maneira: « É
singular que taxem os jesuitas de addictos a opiniões infensas á doutrina cons
tante da nação; quando, pelo contrario, delles tantas declamções inequivocas e
não desmentidas se lêm manifestado oppostamente, a semelhante respeito;

(,) « Nous.... apres avoir conféré et mur~ment délibéré sul' le fait de
la dite Bulle, avons recon~u par le fait de l'Eariture sainte, des saints Ca·
nons, droits et libertés de l'Eglise gallicane, des quels nos prédécesseurs se sont
toajou,'S p,·évalus. que les d'ites monitions et excommunions sont nt~lles ...
Dane naus avons jugé être notre devoir et charge de vous en avertir alin que
les plus infimes d'entre vaus ne soient circonvenus ou abusês ... nous réservant
de taü'e entendre à notre Saint Pêre la justice de notre cause. »

(..) Essa foi admitlida com 1·eservas. II

(...) A acta de 1760 resa ~ «Le recit de ce qui s'est passé en ces dilférentes
assemblées montre que.la maniere d'accepter les rescrits du Souverain pontife
n'a élé uniforme qu'en ce qu'ils Dnt été acceptés toujot~rs paI' voie çle jt~ge-
ments avec respect et soumission. » .

('''') SAMllIN: Hist. du cone. du Vatic., pago 123.
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quando tantas theses tem feito sustentar publicamente em pró dos quatro
artigos do clero; e principalmente depois do proceder que tiveram ao tempo
das discordias de Luiz XlV com lnnocencio XI. Por suas declarações provaram
os jesuitas que acreditam as maximas de F1"ança; por suas theses provaram
que as ensinavam; por sua Vida provam que as têm practicado. » (0)

Néguem embora aquelles que o fanatismo ullramontano demenlou á igreja
gallicana os seus emineutes serviços á fé catholica (") ; o certo é que nenhuma,
depois das primitivas, foi, na Chl'istandade, tão brilhante e fecunda, nenhuma viu
tão acatadas e seguidas as suas decisões.

A igreja de Inglaterra tambem não abraçou jámais a infallibilidade por
principio de fé. ("0) O cooselho dos catholicos romanos de Irlanda, em 1757, de
modo peremptorio o declarou. (.... ) Mais significativo e ainda o protesto dos

(*) J. A. J. CllI\UTTI: Apologie des jesuites.
(".) Um homem que aliás oppugnara sempre o gallicanismo, Montalembcrt, dizia,

em 1867, no C01"1'espondente: (c Les disciples de l'ecole de Lamennais ne par"
laient de l'ancien clergé qu'avec un uperbe dédain. El pourquoi? parce que le
clergé était gallican. Cela suITisail paul' le vouer à la réprobation .... Quels sont
cependal1t les ttltramontains qtti ont montl'é autant de dévouement à l'auto
,"ité pontificale, iI, l'umité de l'Eglise? Tous ces gallicans ont subi la spoliation,
le denumenl, l'exil. Ia mort ou des supplices pires que la mort pour resteI' fideles
à l'autorité du pontife romain. »

(Uo) O poema theologico de DI'yden « The hind and the panther», escripto
em defesa do catholicismo, é celebre pelo profundo e exacto conhecimento, que
revela, do assumplo. Eis o que elle sobre a infalibillidade escrevia:

« I then allirm that this unfailing guide
« ln Popes and Genel"al Councils must reside,
« Doth lawFul, both combined: what one
« Decrees by 1tttmIJrous votes, the other ratifies.
« Onthis Ul1dottbted sense the ChUl"ch ?"el'ies.

« lf any (di putes) sbould in after-times appear
« New Councils must be called, lo make the meaning clear :
« Because in tht3?n the pOWel" SUpl"eme ?·esides. l)

(Part. II., v. 79-83, 89-91)

Tal era, portanto, a fé em Inglatel'ra, ainda na metade final do seculo
XVII: supremacia dos concilios, e, quanto aos papas, s6mente o direilo de
?"atifica1'em o que se decretasse nas assembléas synodaes.

(" o.) « It is not an arlicle of the Catbolic faith, neitber are we thereby
required to believe 01' profess that tbe Pope is infallible. » GLAnsToNE: Vaticanism.
-Pago H.

N'uma especie de catbecismo catholico (Roman Catholic Pl'inciples in ?-ere
rence to God and the King) vut~arisada em Inglaterra ha cerca de dous seculos,
reimpresso doze vezes no começo do presente seculo, por iniciativa e sob a direcção
de um vigal"io apostolico n'aquelle palz, Coppinger, e encarecidamente recom
mendado por Walmsley, que enlão alli exercia a mesma delegação ponlilicia,
n'esse livro rejeita-se tambem decisivamente a inFallibilldade papal, n'estes lermos:
« It is not matter or raith to believe that the Pape is in 11Imself infallihle,
separated from the Church, even in expounding the Falth: by cODsequence
papal definitions ar decrees, 'in whatevel" rO?'m Pl'07LOunced, taken exclusively
(I"om a genlJral Council 01' univel"Sal acceptance of the Chu?"ch, oblige none,
under pain of hel'esy, to an intel"io?" assent.» Apud PETRI KENRICK con
cianem al"chiep. S, Ludovici in conc. vaticano habenda at non habita;
VlJI. V. J. FRIllDRICI!: Mo?-,um, ad ill'/,fst. conc. vat. I Abt.- Pago 213.
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inglezes catholico-romanos trinta e quatro annos depois (1788-9), subscripto
por todos os ecclesiasticos e leigos de nome. por duzentos e quarenta e
um sacerdotes, incluidos, até, os vigarios apostolicos. • esse documento, que,
em 1789, foi, n'uma assembléa geral dos catbolicos do Reino Unido, firmado por
todos os assistentes, diziam sem ambages os signatarios « não admiltir a infalIi
bilidade papal.» (.) O juramento omcial preceituado á igreja catholica de
Irlanda no Irish Relier Act de 1791 excluia a infallilJilidade pontificia d'entre as
obrigações de fé; e, comtudo, os bispos irlandezes, n'um manifesto synodal, em
~6 de f~vereiro de 1810, terminantemente confessaram que esse juramento
« constitui a parte integrante do proprio catholicismo, admiltido pelas igrejas
romanas de Irlanda E' sanccionado pelas outras. » (") Ainda em 1822, um dos
bispos de mais renome na igreja anglo-romana escrevia que, « supposto BelIar
mino e outros thnologos, na maior parte italianos, crêssem infallivel o papa,
quando ex-calhedl'à enuncia artigos de fé, em lnglattera e Irlanda não havia
catholicos que professassem a infallibilidade papal. » (... )

Em 18~3 o bispo Doyle asseverava ao parlamento da Grã-Bretanba que
nenbum decreto ponlificio obriga aos fiei s"m a acquiescencia da igreja, conci·
liarmente expressa. (.... ) Emfim, no anno de 1826, a ~5 de janeiro, a declaração
de 1757 foi de novo solemnemente repetida pelo episcopado irlandez.(· •••• ) .

Fóra dos circulos ultramontanos a crença hostil á infallibilidade pontificia
dilatou-se até ás vesperas, até ás conferencias, até ao encerramento do concilio

(') GLAOSTONE: Vatican.- Pago 45.

(,,) « Tue said Oatb, and the promises, declarations, ahjurations and protes,
tations therein cootained a,-e, notoTiousl'Y to the Roman Calholic Chtwches at
l(wge, become a pa,·t of the Roman Catholic religion, as tat~ght by us the
Bishops and l'eceived and maintai'l1ed by the Roman Catholic Churches in
Ireland ; and as such al'e appro'oed and sanctioned by the othe,. Roman
Catholic Churches. »

('H) BAIN1!:S. « BelIarmine, and sorne other Divines, cbiefiy Ilalians, bave
believed the Pope infallible, when proposing /IX cathedl'à an article of faith.
But in England 01' Il'eland I do not believe that any catholic maintains the
i'l1fallibility ofthe Pope. » Citado por GLAOST., Vatican., pago 48.

(H") « Q. Is a decree of tbe Pope valid witbout lhe consent of tbe Cburcb?
« A. A decree of the Pope in malters of doctr'ine is nol considered bin

ding on Catholics, if iI have nol the con ent of lhe whole Church, eilher dispersed
01' assembled, by its Rishops in Council. » Extracts from the Select Commitee
appointed to enquil'e inlo the state of Ireland. 1825.

(... ") « They declare on oath their belief thal it is nol an arlicle of tbe ca·
tholic Faith, neilher are lbey thereby required to believe that the Pope is in·
fallible. » Pastoral Address to lhe Cleigy and Laity of lhe Roman Catholic Church
ln lrela nd. Ar\. II.

Ainda os que propendiam para a infallibillidade papal, não a reputavam
ponto de fé, mas assumpto opinalivo e livremente discutivel. Em comprovação
deste faclo, podtlmos accrescentar ao testemunho das igrejas europeas o da ame·
ricana, emittido por um arcebispo aliAs infallibilista. « Those oumerous and
learned (r) Calholic lheologians who maiotain the infallibilily of the Roman Pon
tllI in this pal'ticular case (doctrines of faith and momls), consider it as if
malter of opilli'Jn, m(lrtl 01' less cerlaio, not as one of calholic fllilh. » Leclul'es
on lhe evidences of catholicity, delivered in ,the catbedral of Louisville by M. L
SPALDING, D. D. Archbirhop of BaltimOl"e. 4 til. edition. Baltimore, 1866,
Pag 262.
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vaticanense. « Um concilio geral, porque representa a igreja inteira», dizia, em
novembro de 1868, o bispo de Orleans, c( tem o priv'ilegio da in{allibilidade
dout?"inal e da auctoridade sup,'ema outorgado por Jesus Christo á igreja, ao
corpo dos pastores unidos ao seu chefe.» (*) cc Gravissima é a queslão» (é elle
ainda quem falla); cc porque tratar·se·hia de proclamar um dogma novo, o da in
fallibilidade pessoal e distincta do papa. Dogma novo o chamo eu na accepção de
que os fieis em tempo nenhum, ha dezoito seculos, foram obrigados a crel-o sob
pena de não serem mais catholicos.» (") Essa idéa, a que o fogoso ullramon
tano expressamente associava o epi~copado francez (*"), suscitava protestos de
adhesão em todas as igrejas de Europa, alterradas pela pujança oficial do infalli

bilismo.
ce Graças aos orgam~ acreditados da côrte de Roma», escrevia o maior theo·

logo do catholicismo na Inglaterra (**'*), « o simpl.'s nome de concilio ecumenico
já não traz senão sobres altos e teITor. Até hoje convocavam-se os concilios para
alfastar da igreja alguma grave contingencia ; e esse, que ahi celebra-se nu Vati
cano, fez surgir um serio perigo.» ce Porque é », exclamava, indignado, o celebre
oratoriano», porque é que a urna facção aggressiva e insolente hão-de permittir
que enclJa de tristeza o coração dos justos, a quem o Senhor não quiz entris-

lllcer? » (" ''')
O episcopado abdicou, é cerlv, afinal, a consciencia e o dever aos pés do

idolo ullramontano; mas não foi sem dolorosas tribulações, em que o intimo sen
timento da sua dignidade sagrada rebentou por todo o orbe eatholico nessas fa·
mosas admoestações ao papismo, repassadas de amargura, de anciedades e de
tristes presagios contra o dogma cujo postulatwn o celebre tlJeologo Michaelis
denunciava como « urna obra de ü-aude, paixão e mentira, cujo acabamento seria
urna lastimavel reacção do espirito do jesuiLi mo sobre o verdadeiro espirito da

igreja, urna calamidade para a religião e o gene1'0 humano.» Longa e solemne
sllCcessão de vozes reprovadoras, desde o sabio livro do bispo de Sura (...... ),

(') Lettre sur le (utu,' concile cecwnentque, addressée par :Mgr. l'évêque
d'Orléans at~ clel'gé de son diocese. Paris 1870 ; 8. a ed.; pago 10.

(**) Pastoral de 11 de novembro ele 1869.

(oO.) ce Les vues que je présenLerai ne meésont pas personnelles. Je m'en suis
entretenu souvent avec Ult grand nombl'e de mes vênérés collégues de France
et d'ailleurs. » lbid.

(****) O dr. Newman. « Dr. Newman is like Lhe sun in the inLel1ectual he·
misphere of Aoglo-Romani m.» (O dr. Newman é, a bem dizer, o sol no hemis
pherio intellecLual do anglo-romanismo) GLAOST. Vatican., pago 14. cc The man
"\Vho by his genius pieLy and Jearning towers above ali the eminences of the
Anglo-papal communion. » (O homem que POI' seu genio, piedade e sabedoria so
})repuja a Lodas as eminencias da communhão anglo-papal) ld., pago 39.

(* ... *) « Why sbould an ag,"essive anel insolent (action be allowed to make
the heart of the Just sad, whom the Lord haLh not made sorrowful?» Carta

,de J. H. Newman ao bispo UlIathorne, em 1870.

(" 'H*) M:GR. MARET: Le GoncHe et la paia: ,'eligíeuse.
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desde os escriptos de Doellinger na Gazeta de Augsbw'go ('), desde as suas j'efle

xões aos bispos do concilio a j'espeito dIZ questão da infallibilidade papal,

d~sde a obra de Scbwarzemberg, cbeia de eloquentes advertencias á ambição

pontificia (" J, até essas reclamações furmaes da parte mais illustre do episco

pado ('''), a quem a proclamação do dogma jesuitico afigurava·se um infortunio

(') Einige W01'le ueber die Unfehlbar keitsadresse, na Gazeta de Augsbu,rgo
n,· ').i, de l~iO, « Trouxestes ", dizia o grande theologo aos padres u1tramontaIlos,
signatarios da petição de janeiro de l8iO, em que se supplicava a Pio IX houvesse
de declaj"aj'-se a s'L mesmo infallivel; « trouxestes a famosa representação, que,
procedente do seio mesmo du concilio, impetra do papa que de os ,ultimos passos
precisos, para que a sua propria infallibilidade seja pelo concilio, ora congregado,
promovida a dogma, De ora em deante. sob pena de excommunbão e perdição
eterna, 180 milbões de homens - eis o pensamento dos bispos que subscrevcram
a rcpresentação - têm de crer o q1'e a igl'eja até hoje não cre1', 'l7em ensinott,
Não c)'éu; porquanto ainda aquelles que por verdadeira julgavam a illfallibili·
dade pontificia. uão n'a criam. tomadas estas palavras no sentido christão. Entre
a fé «(ide divina) e a annuencia da rasão a um juizo havido por provavel vae
uma distancia enorme, O catholico não póde e nâo ha de Cl'er, senão só o que
a igreja mesma lhe ensinar e impuzer como vel'dade revelada 1)01' Deus, per
tencente á substancia dos dogmas e indubitavelj não deve crer, enão o que
é necessario para ser membro da igreja, aquillo cUJo contrario a igreja absoluta
mente não admitte, e é por ella condemnado como heresia evidente, Ninguem,
portanto, desde que a igreja existe, créu realmente a infallibilidade papal, bto B,
creu como cremos em Deus, no Christo, na Trindade, etc. Apenas diversos a têm
supposto. considerando-a corno provave!. quando llluito como hwnanl!mente certa
((ide humana). como prerogativa attribuida ao papa. Lo~o. a alteração na fé e
1I0S dogmas que os bispos signatarios da representação querem fazer adoptar é
ttm facto inaudito lia histol'ia da igl'p,ja; lIão ha. no decUl"so de dezoito .~e

culos, eott~a semelhante. 1:;so que pedem é ttma revolução eeclcsiastica, tanto
mais j'aclical- quanto o de que se tracta é o fundamento, onde vão de ora avante
assentai' as crénças religiosas de todos, e vae-se trocar toda a igreja, universal no
tempo e no espaço, por um individuo só, o lJapa. Até agora o eatholicismo
di~ia: l:reio este ou aquelle dogma, porque a igr ja de todos os tempos o ensinou.
e Deus prometteu a igreja que ella existirá sempre, e sempre em posse da ver·
dade. Para o futuro dever-se·bia dizer: creio, porque o papa, declarado inral
li"el. manda en inal-o e crel-o; creio que elle é infallivel, pOl'que elle mesmo o
p/etende ser. II - O escripto de Doe\linger produziu tão estrondo o ell'elto em
Homa, que dous prelados da províocia romana propuzerarn a condemnaçào sy
nodal do illustl'e professor de lI1unich n'uma declaração collec:tiva aos bispos alle
màes, Foi rejeitada a moção, allirmando os seus oppugnadores, entre os Wlaes
nomcam·se Befele. trossmayer, ElJerhard. von Haynald e For'ster, que DoelJinger,
lia e,;sencia da qucstão, representara fielmente o parecer da maioria do epis.;o
pado germanico.

("") A 2Jar de s. Pedro, o priocipe dos apostolo, está para nós s. Paulo,
o apost{)lo dos gentios. A missão en inante de\les reside insep~lravel no primado
ele Pedro e no episcopado, que se dilfunde pela terra toda. - O que a si me,~mo
exalta-se, ha de seI' abatido: roi o Senhor quem o disse. Depois que Donifacio
proclamou solemnemente o poderio da santa sé sobre c governos, longo tr'mpo
ja~eu miseravel a igreja na sua cnndição exter:or. Não teremos nós, portanto,
motivo de receia I' que, se a auctol'idade espiritual da santa sé alevantar·se agora
além do ter'mo racionavel, entm oos impenetl'a,'eis designios de Deus deprimil-a
na sua condição espir'itual, alienando-lhe grande numero de espiritos? II De
sum.mi pOllti(icis illfallibilitate pel·sona.li.

. ("'j ~ dos prelados francezes (t2 de janeiro de 18iO, firmada por 3 arce
~:lISpOS e ·30 bispos, em que se assegurava « ser ab olutamentc fóra de prop sito
lJ!1pôr ás populações catlJolicas, jã reduzidas a tal contingencia por tautas conjura
çoes tramadas de toda a parte. encargos ainda mais gra vosos que os do concilio
de Trento ll, predizendo·se que a defi.nição de semelhante doutrina « despertaria

p, C. I!'lT. 8
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irreparavel e um insond;lVel perigo para o catholieismo ("). Eram, porém, os ex
tremos vasqucjos da fé na jerarehia romana; c, não obstante a sabedoria e a elo
quencia da minoria anti-infallibilista, a palavra dos eardeaes areebi~pos de Vicnna
e Draga, de Darbuy. de Kelteler, de Strosmayer, de Melchers, de Ilefete, de
Fürstemberg, deante da conspiração politica do jesuitismo, reduziu-se a echos
perdidos no deserto. A tOITente do episcopado italiano, da cu ria, dos altos func-

nos homens mais honeslos deplora veis desconfianças contra o catholicismo.)l
FJ\lEDJUCH: Docum. ad illust. conc. Vatic. ano t87U. 1. Abth., pago 252, cr. 251.

A dos bispos austro-allemães, em egual data, com 45 assignaturas, onde se
reconhecia que sobre a infallibilidade papal « os actos e palavras dos Padres da
igreja. os documentos authenticos da historia e, até, da doutrina catbolica induziam
graves difficuldades, que, antes de cumpletamente resolvidas, não consentiam pro
pôr ao puvo ehristao, como revelada 1J0r Deus, essa doutrina. li Ibid.; pago 2"!.

Seguiu-se a dos americanos. em 15 de janeiro. subscripta por 5 arcebispos
e 22 bispos, que, prevendo um escandalo pouco depois estrondosamente reah
sado, annunciavam que « o debate a respeito dessa questão mostraria ao clero
a falta de concordia e, sobretudo, de unanimidade entre os prelados. )l Ibicl.;
pago 25·i.

A dos odentaes (1S de janeiro), assignada por 3 palriarchas, 4 arcebispos o 10
bispos, oxpunha com instantes l'ogativas ao pontifice a supplica de ( não permiltir
que os onera som com fardos superiores ás forças do todos elles, accumulando
assim os mais graves embaraços ans riscos que jii então rodeavam-lhes o des
empenho du ministerio santo. )l Ibid.; pago %6.

Sete bispos italianos relamaram tambem, a 18 de janeiro, accrescenlando
a declarações identicas ás dos bispos francezes um trecho, onde asseveravam que
ii definição requisitada pelo papa «( viria ministrar novas armas aos inimigos da
igreja, e olrender á maioria dos bomens de bem )l Ibid. ; pago 257.

E' sabido que todos esses esforços de bom senso e probidade, essas demons
trações animosas, com que a vitalidade no corpo episcopal, anles de extinguir-s~,

dava ainda signaes de si, não mereceram a curia romana sonão agastamento ou
desdem para com os reclamantes. (alias ainda, posto que nominalmente, pdnci
pe.; da igreja), os quaes, ( por sobeja expel'iencia. licólram sabendo que suns
instancias, longe de alcançarem acolhimento, não se ?·epulavam. sequei', digna!J
de ,·esposta. )l São expressões textuaes delles no protesto de 8 de maio, firmndo
por ü7 diucesanos de um e outro continente, a quom. diziam os signntarios,
mais nada resta va. senão ó reclamar, e protestar, para, nos funestos succ~ssos que
em breve iam surgir, e, até, já se estavam manifestando, declinarem qualquer
quinbão de responsabilidade. assim ante os bomens como auto o formidavel juizo
de Deus.)l ( Disto )l, continuava.m alies, «( seja e.te escI'iplo etel'lW ??WlIU
mento!)l «( Algum dia )l (e de ta maneira é que terminavam) ( algum dia hão
de dar contas os que entendel'am valer-so do concilio. para oceOITer a necessi
dades tãu pouco urgentes da republica christã, os que hoje triumpham, nãu dos
inimigos da igreja, mas de seus proprios irmãos, e. para (azer vingar opiniões
da eschola, causam á igreja o mais seria detrimento,-facto esse que desde aquella
hora, e mais ainda quando olhavam o futuro, constituia para os reclamantes
objecto de vivos temores e incessantes agonias. )l Ibib. li, Abth. pago 39J.

(') Dizia um bispo catholico (Iirsik), « antas querer a morle do que advogar
um decreto de semelhante concilio. Luctuosam prcevidens minontem allú,w?'wn
"ui/lam ?no,-i potiu' ctbpit, qtbam tlecreti sYllodalis m-gwnentu pat,·oci11Ct1·i. )
Synopsis anal'vtica obse"vatiolttb?n qtue a pat?'"ibtbS 1n Captbt et canones de
Romani Ponti(icis lJ?'imattb factce (ue"wnt, n. 8U. V. FI\IIlDl\lCU: Op. cil. H Abth.,
pago 255.

(( Muitos rejeitarão essa decreto como uma inatbdita 'innovaçtro )l, decla·
rava um prel<ldo irlanelez: « crer-se-ha mudada e, portanto, falsa a doutrina ela
igreja; a auctoritlade, não só dos papas, como dos concilios ecumenicos, desahara ;
e horrenda incredulicJ.ade propagar-se' ha por toda a parte.» Synopsis, il. 83. Op,
cito ; pago 253.

« Se levassem a em~ito essa definição)l, advertia o bispo de Cineinatti. « 1/oda
mais teriam que ,-eplica?' os p"elados ~ pad"es aos p,'otestantes, quando
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cionarios papaes, dos prelados monaslicos (,), afogou. sob uma pesada maioria
numerica ('.). a desinleressada e nobre resislencia dos derradeiros aposlolos da fé,
desmentindo com o mais agro desengano a predicção generosamente credula de
Rauscher ('.').

A divinisação do pontifice romano pelo funccionalismo doVaticano e do Gesu,
sob a pressão dirt:cta e pessoal do proprio papa (oo ••) consummou-se assim. n'uma

esles lhes exprobassem: Até agora vós mesmos ensinaveis esta dontrina apeoas
como opinião livre, e hoje a inculcais por dogma de fé. Logo, ou d'anles
mentieis, ou inverteu-se a doutrina da igreja. ») Jbid., n. luO.

Outro depunha que « tal tradição não havia na sua ig-reja, e que essa defi
nição vinba trazer a aposta ia de grande numero de catholicos. e dos mêlhores. »
SY'lopsis. n. 100. Op. cit.; pago 260.

m não se temeu de predizer que « a definição da infallibilidade papal era
o suicidio da igreja. Infallibilitatis defin'itio esset Eccle ire velut suicidium.»
Synopsis n. la5. Ibid.,. pago 277.

O cardeal de Vienna combaleu-a como « uma declaração de guerra a todo o
passado da ig,'eja. » (Obse)-vatiolles qt~reda1n. etc., 87).

O propriu Dupanloup, emfim, chamou-a de « absurdo inaudilo, C/uod est
(1bstwdum et inat~ditwn.» ynop. Observ .• n. 2'l. FaTEn.: Documenta; n.
Abth, ; pago 233.

(.) A maioria.infallibilisla campaz- e de 580 valas, os quaes deveram-se a 270
italianos (de que só os Estados Ponlificios abrangiam J41l), a 50 cardeaes, 100
viga)'ios apostolicos demissiveis, 50 gemes de ordens "eLigiosas e 100 bispo da
propaganda.

« Esses cardeaes não bispos ou bispos sem séde, esses bispos in parUbus
sem séde fixa ou permanente. esse abbades l1t~llit~, esscs abbades mi
trados. e ses geraes de ordens religiosa,. inclusi\re. um prelado. coocorrem
para o concilio com a enorme omma de 195 '·oles. E. por assim dizer, cerlo
que, para onde inclinarem. estabelecerão a maioria; i lo é: a decisão dos verda
deiros juizes da fé, dos juizes de direito divino. póde ser completamente mudada
por essa addição enorme de juizes que apenas o são 11m' valimento (pa,- faveu)·).
Este facto, de tanla gravidade, não tem precedenLe em nenhum concilio. I' La li
bel·tê dt~ concile et l'illfaillibiIUé. V. FnJEnRlcn: 1I1ónumellta. 1 Abt.• pago lIj7-~.

Esse escripto. devido á penDa de um dos mais atlos dil(nalarios da igreja franceza
(van der Hand eines der ersten hiTchlichen vV~~,-dentrage)' Franh,·eich". 
FalEOll., Op. cit., I Abt., vorwort.. pago IL), e, porlanto. da mais alta competencia
c fidedignidade pe sivel, foi editado apenas em 50 exemplares, que se distri
buiram entre os cardeaes. O seu testemuoho é irrecusavel e decisivo.

(") « .•..Seria n'uma situação semelhante que se bavia de violar a tradição
de todos os concilíos. armando a maioria com soberano poder sobrc o valo? »
La libel·té dt~ conc. et l'il1faillibil. V. FRIEOI1.: Manumenta, 1 Abt. i pago 169.

("') « A adopção da formula» (infallibil-ista), dizia o famoso negociador da
concordala austriaca de 1855, « constituiria um flagrante contraste com a essel1cia
da antiga ig,-eja. que oão poderia mais appellar para o que, em tempos dt: tur
bação. a salvou. A sanla sé não obleria jámais nunca o apoio de urna assembléa
de bi poso »
. (.... ) V. La libel·t. du concile et l'il1{aill., VIIi. FRIIWR., Op. cit. ; pago 158

a 186.
A adhesão ao schema infallibilisla reputava·so. no concilio. ontro os utlra

monta nos. um dever de subalteroidade hierarchica e gratidão individual para
com o pontifIce romano. « Quando alguns vigarios apostolicos, cujo eslipendio é
pago pelo papa, firmaram o protesto contra o dogma da infallibiJidade. era geral
aqui» l em Roma), « enlre os monsigno,'i e no mundo clerical, a indignação.
Questi vica?'i che mangiano ii pa.ne dei Santo Pacl1'e! (E les viga rios que
comem o pào do Padre Santo) exclamavam virtuosamente indignados.» QUIRINUS:
Roemische Bl'iefe l;om Concil. Munich. 1870, pago 441.
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congreg~ção coacta, sem. sequer, a unanimidade moral C"). em que meia cl1ristan

dade não se quiz fazer representai', e em que, n..~ representantes oficlaes da outra

metade, uma desproporção estupenda entre a importancia dos districtos r presen

tados e o numero dos respectivos procuradores no concilio entregou o prl'dominio

absoluLo ao monachismo. ao sacro collegio, aos delegados pontillcios. aos mis

~ionarios prollssionaes do catbe~ismo jesuitico e aos titulares das dioceses cil'-
I

cumvisinhas a Roma; de modo que a communidade catholica teve tanta parte

nos decretos d'aqueIla assembléa, quanto as nações escravisadas nesses parlamen

tos arLiflciaes, em que o paiz legal, isto é. os beneflciarios da fasenda commum,
opprime. exhaure e avilta os povos decadentes,

Sem liberdade no debate C·*). sem accordo nas decisões, sem logica nem boa

fé na deducção dos assumptos, forçadamente invertidos para precipitar a passa-

(') Esse requisito foi sempre havido como substancialmente impreterivel nas
definições conciliares. « Essa precisão de unanimidade moral para as deflnições de
fé parece tal, que cem bispos declararam, n') concilio do Vaticano, que, se esse
principio fosse violado, a consciencia delles solfreria uma oppressão intoleTavel
(Conscientia nostra intolerabili pOllde)'e p)'emeJ'etu)'), e perpetrar-se-hia contra
a auctoridade do concilio o mais grave attentado.

« Cem bispos. em cujo numero contam-se homens de eminente sciencia. e
todos de virtude indisputada, não fallariam assim â tôa. nem profeririam deante
do mundo catbolico assertos de tanta gravidade, sem os motivos mais imperiosos. "
De l'unanimité morale nécesaire dans les conciles pour les définitions dog
matiques: lJl"émoire p'-ésenté aux Pê"es du concile. du Vat-ican, Paris, 1870
Pago 40 e 41

C'") O decreto Apostolicis Litte"is de 20 de' fevereiro, que com amarga
ironia se inculcava destinado a manter nas discussões liberdade plena, « inte
gram sm'vando eam discU5siom~m Ubertatem, quce catholicce Ecclesice epís
copos deceat ", estabelecia o systema da mordaça parlamentar em condições que
não deixavam aos opposicionistas a minima garantia. N'uma assernbléa onde a
maioria papal era esmagadora, bastava lima petição de dez padres para propól'-se
o encerramento, quando propô r-se o encerr amanto era vencei-o. «Si discussionum
series. re propositâ jam satis excussâ. plus requo protrahatur, Cardinales prresides,
postulatione scripto exhibita a decem minimum Patribus, congregationern genera
lem percontari poterunt an velit disceptationem diutius continuari; et, exquisitis
per actum assurgendi vel sedendi sulIragiis, finem discussioni imponent. si id
maiori Patl'um prresentium numero visum fuerit.» (Apostolicis Litteris. XI) O
direito de contrariar a infallibilidade dependia, portanto, de trez eventualidades
impossiveis: falta de dez infaUibilistas, a quem a discussão irritasse; condes
cendencia dos cardeaes presidentes maior para com os opposicionistas do que
para com os adeptos papaes ; e, por ultimo. da mais intolerante e brava maIOria
clerical mansidão e tolerancia com os antagonistas.

« Que assembléa é essa?» dizia o auctor da memoria La libm·té du concile
et infaillibilUé. (Crê-se que o cardeal arcebispo Darboy). «Que liberdade tem?
que dignIdade? Haverá, na Amel"ica ou na EU/ropa. onde que)' que se co
nheçam assembléas clelib6l"antes,-houve :iama'is cousa egual? Acbar-se-hia um
homem, Um só, que tivesse por sérias as deliberações de semelbante assembléa e
as decisõés dolla como expressão de um parecer livre e esclarecido? Mais: haveria
alguem que, com obices taes. annuisse a ser membro de uma simples juncta ainda
que apenas puramente consu\l,iva? Todavia, a precisão de liberdade é infinitamente
mais imperio a n'um concilio que em nenhuma assembléa deste mundo, se
cOnsideral'mos nos interesses eternos de que tem de decidir, e se attender-se a
que, com o caracter dos membros que constituem as asembléas conciliares e a
assistencia que Deus lhes prometteu, essa liberdade não póde em caso nenhum
encerrar perigo." FRIEDRICH : Monumenta, I Abt; pago 161.
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gem ~o moderno dogma .('), o synodo de 18m. em que. dentro e fôra do recinto

synodaI. tão atrevidas immoralidades escandalisaram o mundo ("). em que ~cenas

d~ vinl~ncia houve dignas do Latrocinio de Epheso, como a do venerando StI'OSS
maycr elpellido da tribuna por articular objecções contra a infallibilidade (.. ,).

mereceu. com estrictissima justiça, aos observadores desinteressados o stygma

(*) « Vae ja por quasi tres mezeS>l (escrevia de "Roma, no 1.0 de março, o
bispo de OrIeans), «que temos agitado muitas questões dogmaticas e discip1inares,
sem que até agora tenhamos Iresolvido nenhuma. Pois bem: todas essas ques
tões, que são adequado objecto do concilio, havemos de posterga l-as, e suspen
dei-as, pa?'a incetm' ex-abrupto, illogicamente, uma questão alheia ao pro
gramma? Por certo que não; é impossivel: e não haveria concilio que se
deixasse illaquea?' dest'arte. Ou sera que, depois de proferir alguns decretos,
para figurar que alguma cousa mais havemos feito do que <;6 a delinição da in
faLJibilidade, querel'âo de st~bito atira'r-se a essa questão, afim de vencel-a
nt~m debate summm'io? Tal cousa seria a estupefacção do mundo (la stupeu",
du monde), .. Ter-se-ha de ['eceber um dia a noticia de que essa questão, que não
era objecto do concilio, haja-se tOl'llado o concilo intei?'o ? >l R.eflictam agora
os homens de consciencia nesta lição : o impossiveL o assomb?'o do mundo foi
pi ecisamente O que succedeu ponto por ponto. «E certo >l, dizia o arcebispo de
Paris, no seu solido discurso, em 20 de maio, no concilio, « é certo que e ta
questão salta,nos hoje pl'epostm'amente (hol's de tour), contra a ordem natural e
Jogica, o que acarreta uma predisposição avessa á causa em si mesma; porquanto
1. 0 dever-nos-hiam wbmettel', e deixar discutir antes o resto do scbema da fé, sobre
o qual tão bem já se ba disputado, quo ainda vos hão-de estar pc sentes á me'
moria os argumentos de uma e outra parte, e, pois, menos arduo vem a ser o
exame definitivo; 2,0 o schema da igreja, por mais que digam o impresso e o
reiatorio verbal, ou ainda al~uns padres do concilio, não deve, tJm boa logica, p?'in
cipial' definindo () P?'imaao, por isso que nenhum dos auctores do primitivo
schema . nem theologo nenhum, dos que têm discorrido deste assumpto, procedeu
assim, E certo, emfim, que o prematuro exame dessa questão, encarado mesmo ao
aspocto da ordem primitiva, longe de augmentar a honra devida á santa sé, traz,
lhe verdadeiro damno, De feito, se, pela constituição lofultiplices inter, bão-d e
transmittir-se os postulados a .uma congregação particular, que sobre e lIes faça
um relatorio ao soberano pontifice ; e, se o soberano pontifice póde admittir, ou
rejeitar as conclusões desse relatol'Ío; o que se segue é que, entabolando a ques
tão da infallibilidade, e sujeitando a iniciação della ao soberano pontifice, os
auctores de Postulatum leva?'iam publicamente o Padl'e Santo a estatui?', e
,'esolver na St~!I. P?'op?"'ia CatMa, PO?' um pl'ivilegio pessoal, com o que sem
el'1'O póde-se dizer qu,e não ?'esgt~al'da?'ia?n asseis tão augt~sta magestade, se é
que lhe não i?Toga'riam t~ma g?'ave affronta, J)

(,,) cc Como esquecer as ameaças contra os bispos orientar.s, o despreso in-
11ingido á igl'eja catholica chald3ica, as vlolencias perpetradas contra o vene,
rando patl'iarcha de Babylonia, contra o arcebispo armenio de Antiochia, redu
ZIdo, por fim, a impetrar a protecção da França, e contra tantos outros? Como
esquecer o vil enredo urdido contra o arcebispo de Oran, no qual nem sequer
de falsificar papeis houve escrupulo? Como esquecer esses oreves pontificios,
approvadores e instigadores dos feitos e proesas dI> partido ultramolltano, e essas
allocuções onde o proprio papa desenhava os bispos opposicionistas e todos os
catholicos liberaes ja como pedreiros livres, já como inimigos de quem recebesse
tractos eguaes aos dos judeus contra o Christo na paixão? Como esquecer esse
terror exercido até dentro em França, ao ponto de nem os homens de mais in,
depondencia pela fortuna e posição social, como o duque de Broglie, ousarem subs,
crevor seus pI'otestas, por moderados e r3sptlitoso que fos em? E em condições
dest~s animam,se ainda a [aliar de liberdade I Eu atrevo-me a affirmar que uma
simples assembléa politica, fosse eivada embóra do mais avi!tante servilismo,
annullaria qualquer decreto formulado sob semelhante pl'essão, Sim, com ceI"
teza, uma assemblêa turca respeitar-se-hia mais a si mesma, Il MICIUUD: Plutót la
mOl't q1~e le déshonneu". Paris, 1872, Pag, 22, -

(") NQ di(l ~3 !le março, WALI.Oi'j'; ~a vérité sW' l~ çQ?'Icfle, pa~, 46,
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de Fm'ça do Vaticano, Ludibrum Vaticani; e os vindouroli, como os con
temporaneos imparciaes, na expressão exacta de um (( que não mentiu, mas soluçou
no travesseiro da morte» ('), na expressão do padre Gratry (,.), dirão que o
concilio do Vaticano (( principiou por uma cilada,. e terminou com um golpe cie
estado. »

A falsificação, ha tantos seculos exercida systematicameute' sobre as fontes da
lilteratura ecclesiastica, empregou-se, com destemida implldencia, até nas actas do
concilio vaticaneDse, e o mais audaz dos estellionatos completou a fraude mille
naria da propaganda ultramontana. Por uma interpolação, que está hoje authen·
ticada com attestações irrefragaveis, a fórmula votada na ultima congrcgai;ão
glJral em termos que não deixavam clara a i11falli.bilidade pessoal do 2Japa,
inopinadamente, no dia da proclamação solemne, apresentou-se com um subrep
ticio accrescimo, que estabelece em sua plenitude absoluta a doutrina infallibi·
lista. (... )

Vicios radicles assim, enormidad~s moraes desse jaez não é com o tardio e em
muitos casos ambiguo (.... ) preito dos bispos rescipiscentes que se havião dc lustrar

(') Palavras do PADRE JACYNTIlO: L'ultl'amontanisme et la ?·évol!~tion.

Paris. 1873; pago 25.
(,.) V. PADRE JACYNTBO: Réf. cath., pago 7'1 e 120, assim como WAtLON, La

vér. SUl' le conc.. pago 9.

(...) A ultima congregação geral deu-se aos 13 de julho. A redacção a esse
tempo adoptada exprimia que (( as decisões do pontifice romano são de si mes
mas ú'refm'maveis; Romani Pontificis decisiones ex sese irl'eformabiles esse. » Sem
que houvesse mais deliberação nenhuma até a grande solemnidade, que elrectuou
se em 1.3 de julho. a fórmula. que nesta sessão appareceu, de tal modo, entretanto,
se transformara, que as definições pontificias Ilcaram sendo (( irreformaveis POI' si
mesmas, ~ neTo pelo consenso da igl'eja: Homani Pontificis decisiones ex sese, 110n
nutem ex consensu Ecclesiae irrefortllabiles esse." (PIlESSI;N É : Hist. clu Conc.
du Vatic., pago 315-316, WALLON : lA. vé?'. su1'le conc., pago 2H-30).

Esse ?lOn a'!6tem ex consensu Ecclcsiae era o que a curia não ousava aventu
rar na discussão. (( Excluis, ou não, o concurso dos bispos?" perguntava Darbo)'.
(( Dizei-o, se é que sois capazes." A e'sa interpellução os forjadores da meu
tira dogmatica respondiam com as e,'asivas habituaes e com a fórmula primitiva,
que deixava irresoluta a questão. Foi essa duvida que o insidioso additamento
veio cortar pela raiz, depois que o debate se encerrara.

(( Semelhante subterfugio não n'o crt1riamos nunca ", diz Pressensé, (( se o facto
não fosse tesLilicado pelo doutor Friedrich, na sua carta justificativa ao arcebispo
de Munich. Eis o que elle declara: (( lia no decreto da infallibilidade uma inter
polação não discutida pelo concilio-no11. (lutem ex consenS1~ Ecclesiae-, que,
entre a derradeira congregação geral, a 12 de julho, e a sessão publica de 18 desse
mez, a maioria intercalou. Todavia, monsenhOl', vós tornastes a Munich sem saber
desta circumstancia, e ao homem de todos t.ão venerado, a quem, como a mim,
lançastes a exeommunhão maior, ao conego Doellinger, pedistes explicações a esse
respeito." Gp cit., pago 316. Veja-se na integra essa brilhante e sábia defesa do
velho oatholicismo Uvlen;l.Oria do professol' d?'. li'r'ied?'ich, acerca da sua eXC01n
mUI1hc7o, ao a?'ccbispo de :Munich Freising) no importantissimo livro LI? c011.cile
du Vatican ct l~ mouve1'l1ent anti-illfaillibiliste 6n All~n1'Jgne, 1 voI. I3ruxlJlles,
11171 ; pag, 33-48. O trecho citado acha-se á pag, 33.

,....) Tal é, por exemplo, o de Darboy, que, em pllrase, como pondera Wallon
(Gp. cit., pago 34), exactamente idllntiea (( á de que serviu-se Luiz XVI adhe
rindo á Declaração dos Direitos, que na sua consciencia reprovava", escreveu
« adherir pura e simplesmente ao decreto de 13 de julho. 1>

(( Acaso", prosegue Darboy, dirigindo-se, em 2 de março de 13íl, a Pio IX,
(( pllrecerá superllua ~stq q~clara9ãol qepois da nota que, em harmonia com muitos
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ou delir. A. geração coeva tem olhos para ver; ouvidos para ouvir e senso para sen

tencear; a posteridade, para ill ustrar-se, terá os registos positivos e coetaneos do

acabamento deste crime secular (') i e a fé, ao menos a fé christã, não é, nem

será nunca, essa ignobil divindade, cega, surda e muda. a cuja consciencia a per~

cepção dos factos deante deUa mesma occorridos não possa chegar senão demu

dada atravez dos prismas ultramontanos.

O tribunal da rasão humana. com os meios de julgar de que dispõe, tem o di

reito de negar credito. e ha de negal·o, a esses actos de rescipicencia apparente.
abruptos, instantaneos, inauditos,. em que opiniões aturada e sabiamente refiectidas

expostas, fundamentadas em trabalhos scientilicos ou em documentos solemnes, com

a energia da convicção e o calor da fé, repudiaram-se da noite para o dia, em ho

menagem ao principio victorioso, omnipotente. senhor das dignidades omciaes e

dos proventos pecuniarios. infiuente nas almas, privilegiado nos orçamentos, e, na
hierarchia, soberano.

As reivindicaçõe~ da primitIva orthodoxia catholica e da auctorldade episcopal

contra a autocracia pontiflCia. essas eram lances de nobreza e coragem, de cuja

sinceridade o perigo imminente por ellas aos prelados recalcitrantes não deixa

duvidar i porém, e por isso mesmo, as retractações elo dia seguinte, sem. sequ er, a

intercalação do tempo com a sua inl1uencia lenta nos animoso nem nenhum facto

de ordem intellectual ou moral que explique sem mescla de impureza no esp i

rito elos conversos a elaboração àe novas convicções oppostas ás da vespera, essas

eollegas meus, tive a honra de entregar a vossa santidade, em 16 cie julho; mas
basta ser do vosso apTazimelJto, segundo me escrevcm, para que eu o faça com
prazer, mórmente nas circumstancias que atravessaes.»

Logo, a adhesão de Darboy encerra-se nos limites da nota de 16 de julho,
Ora, nesse papel diz ell~, com os outros 54 signatarios (formaes palavras) : « Co
nhece o publico e vossa santidade, como o mundo inteiro, os nossos sulfragios...
De então até aqui nada sobreveio, que modificasse o nosso juizo; antes, nume
rosas occolTencias obrigam-nos a não mudar de parecer; pelo que declaramos
j-ellO'lial' e confil'mm' nossos a'ltterioj'es votos. Reite'irancio G1ssim. pOJo este escI'ip
to, os nossos sufrra,gios, determinámos de 1Íão assistir à sessão publica, que ha de
haver aos 18 deste mez. A piedade filial e o respeito, que ainda ha pouco
nos prostraram aos pés de vossa santidáde, não permittem, de filito, que,
em negocio que tão de perto interessa a pessoa de vossa santidade, pronun
ciemos desenganadamente e em rosto a um pae: Non placet.»

Portanto, em ultima analyse, essa acceitação do decreto de 18 de julho,
acceitação enunciada sob a reserva do voto c:-.:presso no protesto de 16, não
podia importar a acceitação do dogma, que essc protesto perp.mptoriamente
rel'cllira. Era apenas um acto de respeito pessoal ao pontifice reinante;
tanto que. ainda poucos dias ;lntes do seu martyrio, dizia Darboy ao padre Ja
cyntlio: « Este do~ma não tem o alcance que lhe attribuis, e, na essene·ia. não
c7eeide nada. J) Refonne eaholique. pago 119, not.

(,) « Duas graves questões erguem-se aqui. Essa maioria que delibera, nas
condiçõés expendidas por nós. entre as excitações que apontúlllos. e sl)b urna
pressào superior que ninguem póde contestar,-essa maiol'ia é livre? E livre,
quando, ainda antes da luz e da emcacia das santas deliberações conciliares, ante~

de ter ouvidu piei Leal' a causa, eUlpenhou de CtH'to modo o seu voto com a sua
assignatura, e tornou-se parte na lide, em que, entretan~o, h,a de ser juiz? Será
Il\'I'e tambem a minoria ante a pressão exterior e inte.,tina? E livre esse concilio?
O pretenso jornalismo religioso responde: « Sim; porque, diz elle. livre é tudo,
onde.o papa é livre. » Mas a tneologia e os publicistas sinceros respondem: Não;
e o futuro encerra o recondito juizo da posteridade.» La libel·t. du cone. et
/'in(ai7l'ib., IX. FnmnlucH: Monumenta, 1 Abt.; pago 186. .
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retractações significam apenas, na cérne da igreja romanista, em um gráu de ex
pansão já porventura irremediavel, o germen fermentativo da decomposição senil
e da morte.

'Com tal fraqueza os nomes dos bispos que não tinh~m collaborado na tnste
cabala conciliar eliminaram-se do rol dos varões illustres da sociedade christã,
onde a virilidade apostolica dos seus protestos anteriormente os inscrevera. Mas
os monumentos dessa desapprovação, que, em tantas manifestações consecutivas,
lhes prorompera das consciencias, hão de perdurar, emquanto destes tempos houver
lembrança, como indestructivel testemunho da genuina e antiga fé catholica até

o penultimo quartel do seculo XL.'{.

Os thesouros de critica, de erudição e de genio, tão brilhantemente ulilisados
por elles, antes da deserção, em defensa da boa causa, não basta o meâ culpá

da timidez ou da ambição para anniquilal-os; porque a scieo'cia, que não desbarata
particula alguma aproveitavel do continuo lavor da humanidade, os ha·de apurar,

e aggregar a esse grande e progressivo cabedal anonymo, que. de edade em
edade, por successão iniuterrompida, vae se transmiltindo ás gerações, E a historia,
II luz que esses desinteressados esforços, com tão pusillanime volubilidade rene
gados agora, accrescentaram li intelligencia e á sabedoria commum dos homens,
deixará cair, sómente quanto baste para evidencia de uma lição indelevel, o

reflexo carregado e severo da sua justiça sobre a memoria dos que, na aspera,
mas merecida, phrase dos Padres da igreja, voltm'am. humilhados e mudos, ao

seu vomito. (')

O que boje, pois, não tolera duvida sensata é q ue os interesses te!IJporaes in
vadiram até á meduUa a igreja romana, e que a jerarchia catholica. l!.9 preseute,
constitue uma vasta associação politica, amolgada por uma disciplina ultra-militar
e por uma organisação maravilhosa a um absolutismo ferrenl~o. O dogma conver

teu-se em meio de governo, perdendo assim aquella magestosa invariabilidade,
que era o signal da sua origem divina. (" ')

De virtude sobrenatural, que se reputava, em sua proeedencia, e de immu
tayel, portanto, na sua séde, no seu conductor, no seu orgam. a infallihilidade
passou a simples instituição humana, cujo orgauismo se vae tmcando com o tem
po, com os eventos, com as modifiGações sociaes. É o que obviamente se com
prova com as proprias defesas da qmnipotencia papal. É o que resulta de uma
notavel confissão recentemente articulada pelo m~is sahio, pelo mais sincero, pelo

mais venerado professor do catholocismo pontificio, o oratol"Íano Newman, que,
com singular candidez, reconhece, na allctoridade assumida agora pelo papa, a

(') ({ Dtut intentio proponllntium Schema optima fuerit; illi tamen qui, sine
columiJae simplicitate, qu,le avitam fidem sine novilatibus servat, et sine ser
penlum prurlentia, 4uae perieula et damna prrecavet, doctrinam istam Concilio
immiserullt, celel'no jtuliCt ele maUs, quae secultwa nOn di1/1culter l)7'Uevitlenlur,
si acl elefinitionem nihilomiILus p,'ocede"etUl', ,·espondelmnt. l) Cardeal SC[lW
AIlTZE~IIlIlIIG: Synops'is anaZiltica etc., n. O 9. V. FIlIEDRCH: l1íonumenta, 11 Abl.,

. pago ~21.

(116) « Christi Ecclesia, sedula et cauta apud se dogmatum custos, nihil in iis
unquam permtttat, nihll minttit, nibil addit.» VICENTE DE LEllINS: Commoni
toriwm, c. 32.
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auctoridade outr'ora incumbente « á jerarchia nicena» ('), e .dessa « jerarchia
ecumenica do seculo IV)l aponta-o como « succes,or por commisso. I) (")

Quasi mil e novecentos annos transpoz a communidade cbristã, sem suspeitar
'esse dogma, que, todavia, tinha de vir a ser « o principio fundamental da fé ca
tbolica )l, ipsum fwndamentale pI'lncipium catholicce lidei ac doctrinrze. )l ("')
Era dezenove seculos depois do Cbri,lo que haviam de inventar isso, e ficar es
sencialmente travada á córte romana a unidade tbeologica e disciplinar da igreja,
que, no começo, deveu a exis1encia a uma vivaz democracia religiosa, e que, do
IV ao IX seculo, foi obra quasi exclusiva do 01 iente, onde, nesse periodo,
junctaram-se todos os concilios gcraes, a cujos canones o occidente curvou-se,
posto nel1es aSila compartecipação fosse quasi nulla (....), e absolutamente des
conbecido o summo pontificado romano, ao qual, durante os primeiros seiscentos
annos, nenhuma ·igreja Se filiou senão s6mente, pelos fins do seculo VI, a sno-
nia. (.....) .

O que, no seculo IV, não foi mister para que a integridade catho\ica re
sistisse ao diluvio do ariani,mo; o que. no secnlo V, nem se sonhou durante
a lucta pelagiana; o que, no secnlo XVI, dispensou-se na formidavel campa
nha da reforma; esse preservativo, que em nenhum seculo, antecedente ou subse
quente áqueIla grande revolução moral, passára por necessidade (••••••) contra
heresias, scismas, insurreições intestinas aggressivas á substancia ou ás bases da
orthodoxia, veio a ser, agora que quasi dous miIlenios de uma existencia robusta
deviam ter granitado o cimento do edificio, recur. o urgente, imprescindivel aFma
defTensiva e olJensiva, contra que'/ Contra a constituição da sociedade moderna,

(') « That which in substance tOas possessed by the Nicene Hiel'01-chy,
that the Pope claims nO\V.)l A letter to his (h'ace the Duke of Norfolk, pag.21.

(") cc I say then the Pape is the hei!' of the Ecumenical Hieml'chy of
the foul·th century, as being, what I 'mar call, heir by defautt. )l Op. cit.,
pago 26.

('U) Pio IX, em 28 de outubro de 1870, ao arcebispo de Munich.
(••••) GUlZOT: Histoi're de la Civil. en France. Ed. de 1846. Tom. I, lição XII,

pago 321. Esses concilios foram o de Nicéa (a. 325), com 315 orienlaes e 3 oe,
cidentaes; o de Constantinopla (a. a81), 14\1 orientaes e 1 occidental; o de Epheso
(a. 431l, 67 orientaes e 1 occidental; o de Chalcedonia (a. 451), 3:,0 orientaes e
3 occidentaes; os dous de Constantinopla. em 55a, com 158 orientaes e 6 occi
dentaes: e em 680, com 51 orientaes e 5 occidentaes. Ao todo, 1.1 09 do oriente,
e do occidente 19.

:..... ) «Dest'arte, no occidente, s6 a igreja anglo-saxonia deveu, no seculo vn,
a origem á igreja romana. A Ilalia, a Hespanha, as Gal\ias christianisaram-se
sem o concurso do papado; suas igrejas não prendiam-se á de Roma por nenhuma
filiação 'ligorosa : eram irmãs della, não tilhas. )l GUIZOT: Op. cit., Tom. II, \iç.
XIX, pago 98.

(......) «A infallibiJidade pessoal do papa .... conslitue uma instituição, não de
certo maior que o poder do. OmnipLltente, mas, com certeza, bem prodigiosa, e
mais estupenda que, a infallibilidade da igreja inteira. Por.que ha de ser (e is.~o
é que ha-de pa!nnal' os fieis) que eSSlJ privilegio immenso seja aquelle cuja
deJinição li, conforme da historia se collige, menos precisa (desde que a igl'eja
duraI/te de.zoito secutos a não cal'eceu) , e cuja certeza, entretanto. ao mesmo
tllmpo, está menos bem (i?'mada que a infallibilidade da igreja mesma, a qual
foi sempre artigo de fé, ao passo que aquella nunca se pl'ofessou na igreja como
dogma? I) MONSKNHOR DUPANI.OUP: Pastol'al de II de novembro 1869.

P. C. INT. 9
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isto é, cODtra um facto exterior ao catholi,cismo, mas favoravel a todas as aspirações
legitimas delle, tanto quanto a todas as legitimas aspirações individuaes, sociaes

e moraes, cujos movimentos deixa desafogados no amplo seio da liberdade, como a
natu~eza as orbitas estellares na amplidão infinita do espaço.

Pára os homens de estado, hoje, portanto; mais sério, mais fecundo e mais
imperioso objecto de cogitação não páde' e.xistir do que-essa evolução historiea
do principio da auctoridade na igreja romana, desde as eras em qUIl o chris
tianismo, assim no tocante ao dogma como no pertinente á disciplina, estava ex
clusivamente submett.ido aos deeretos conciliares' ('), até á accessão gradual do
papado ;- as relações do pontifice romano com essas assembléas parlamentares do
mundo catholico; - a recente subversão, na sociedade ecclesiastica, do governo
representativo, nascido no cenaculo de Jerusalém, florescente nas grandes epocbas
da fé, reconhecido ainda no synodo tridentino(H) por Pio IV, que defendia «fallarem
alli da sua auctoridade n, defiuir fosse o que fosse «sem o assenso 'dos pa

d?'es ('''). e substituido, agol'a por uma tyrannia, que, traçando avassal1ar ao
mesmo sceptro o céu e a terra, rebaixa os bispos, de irmãos (" ••:, a servos' do
papa, avilta os fieis a uma idolatria tanto mais perigosa, quanto está velada com

hypocritas exterioridades espiritualistas, e, entre os deveres do cidadão e a con
s~iencia do crente, levanta, como obstaculos divinos, a impostura dos seus inven
tados dogmas.

Nesse trabalho, porém, que o futuro da nossa descendencia está desde agora
demandando aos espiritos intelligentes e puros, afim de que ao labor subterraneo
e indefesso dos gastadores clertlaes opponba-se efficazmente pelos amigos da li

berdade, vigilautes, infatigaveis e resolutos. a contramina secular e christã, re
leva complet.ar o ensinamento do préterito com a expedencia actual, a sondagem
da historia com o exame da doutrina vigente, a analyse do ulLt'amoritanismo na

'sua genealogia, nas suas antecedencias, n1). sua condemnação historica, na sua
formação, na sua cdade, no seu crescimento, na sua madureza, com a patbologia

(') « O govel'Do grral da igrejan, diz Guizot, alludindo ao seclllo V, « es
tava de todo em todo, nessa epocha. entregue aos concilias-concilias geraes,
nacionaes, provinciues.-Eram el1l's que enttlndiam nas questões de fé e diSCiplina,
nos processos de bispos, em todos os grandes e intrincados negocias da igreja. n
Htst. de la c, v. en FI'., llç. 11L. tom. I, pago 88. •

(H) Nesse synodo ml'smo disse o cardeal de Lorena ser « Lão certo que o
concilio é superior ao papa, quanto é certo ljue o Verbo se fez carne: ita verum
est concilium esse sUP?'(t pltpam sicut 1:e?'um est quod Vel'bum caTO
factum e.~t. »

(.. ,) PALLAVICIN1: Hist. do cone. de Tj'ento. Compare-se essa discrição de
Roma ainda no seculo XVI com a vaidosa jactancia das alJocuções papaes em 1870.
«Eu sou n, dizia al1i Pio IX. « eu sou o papa, o vigm'io de Jesus Chl'isto, o
chefe da ig?'eja cathulica. n (Alloe. de 9 de janeiro). « Defender a verdade com o
vigm-io de Jes~ts Christo, IJ nâo ter medo I Meus Hlhos, nao vos nlfusteis de mim.
Aeostae-vos a mim, eslue comigo, un'i-vus ao vigal"io de Jesus Christo! n (Alloc,
de .H de março), «La tradiziul'le son io.n (PlO L""{ ao curdeal Guide, em junho
de 1873.)
. ('H) « Lembre-te que a igreja romana, de que Deus te instituiu chefe, é mãe,
não domi nadora, das igrejas, e que tu és, néio senho?" dos bispos, mas um
delles. n S. BERNARDO ao papa Estevam 'UI.
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dessa peste pagã, sua natureza, sua~ tendencias reaes, seus artificiosos subter

fugios.
Outro alvedrio não ba de se desilludir essa perniciosa credulidade, que.

ainda em estadistas de alto entendimento, deixa suppOr nas conquiótas transitorias
da diplomacia ou nos antiquados instrumento~ do regalismo competencia, efficacia,
vitalidade bastantes para a solução de um problema cujas raizes poderosas im
mergem fundo nas almas e nas instituições sociaes.





III

" I am confident Lbat ii a S!Slem 50 radicalJy bad is
to be mad. or kept innocuous, lhe Arst condition for
auaining such a resfill is thel itJ movements sbould be
cartlully watcbed, andl abov! ali, that lhe batel on wbich
O\IY work should be unllmchingly exposed.•

GI.ADST. : - Valic" I, pag.16.

Roma nem sempre, nem por toda a parte, nem aos olhos de todos traz des- I
coberta em 6ua extensão inteira as suas pretenções usurpadoras. Nos innumeraveis
orgams dessa terrivel propaganda, a linguagem varia em matizes sabiamente gra- .
'duados as circumstancias, as situações locaes, ao genero dos leitores, desde as

ob:as massiças destinadas aos profissionaes, onde os canones orthodoxos ostentam-se
na sua crueza intoleravel aos leigos, até os escriptos petulantes na invectiva e
evasivos na substancia, com que se nutre o tiroteio quotidiano da imprensa, ou
os cathecismos, em que nas escholas obscuramentt: se propina a puericia incauta o
veneno mystico, e os opusculos devotos, em que o fanatismo, sob suas rórmas mais
parvoas, inficciona e brutalisa pouco e pouco o povo ignorante.

A dob~ez é a caracteristica essencial da politica ultramontana, politica em
cujo seio a religião do Christo sossobrou, e desappareceu. deixando apenas á
superficie, e, ainda assim, sacrilegamente adulteradas, as feições ostensivas, o
vocabulario, as fórmulas e o rito. Adversaria implacavel de todas as i~éas cons
titutivas do meio social onde respiramos e vivemos, assume, todavia, os emblemas
queridos, venerados e sa ntos dos grandes principios modernos, para deslealmente
os immolar nos seus altares impios. Apregoa-se propugnadora da liberdade; e a
liberdade a que arma é a liberdade monopolisada pela jerarchia papal. (.) Inculca-se
amiga do~ povos; e, invariavelmente confidente. patrona, panegyrista de todas
as tyrannias abominadas, retrogradas, infames,-ao passo que, de uma parte, derme
o governo popular de Juarez, excommunga a Italia livre e tolerante, trans

torna com o seu proselytismo turbulento a prosperisIade constitucional da Belgica,
-por outro lado, abençoa o regimen odioso de D. ~liguel em Portugal, de Fer
nando VII na Hespanha. de Fernando I o II em Napoles; solapa, em beneficio
da bandeira branca, a repu blica franceza; galardoa com a rosa de oiro as torpezas

(.) « L'église seule doU étre libre. I) Omvers, em 30 de março de 1853 e
31 de março de 1~i>8. •
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de "Izabel 11; e com as suas sympatbias aviventa o carlismo esteril e sanguinario.
A civilisação e o progresso, tambem o ultramontanismo os aobela, sim; mas hão de
ser o progresso e a civilisação á sombra da theocracía, no regimen da edade média,
com os impostos forçados e perpetuos da dizima, as corporações de omcios (."), os
escandalos do fôro privilegiado, as garantias sacrílegas do direito de asylo e o

exclusivismo anti-clll'istão do culto omcia!.
Esta duplicidade romana é a tradição, a necessidade, a lei da igreja papal

nos seus actos, no seu credo, nos seus programmas, na doutrinação, orneial ou
anoJJyma. dos seus missionarios, incognitos ou declarados. D'ahi, entre as pessoas
não costumadas a essa' classe particular de estudos, frequentes enganos, idéas

singelamente erroneas ou profunda indifferença a respeito da hodierna tbeologia
clerical. O rótulo de theologia, que tràz, indul-as a crêl-a e!fectivamente a syste
matisação da doutrina revelada, a sciencia de Deus, das almas e da vida eterna.
Um olhar, porém, mais perscrutador, tenaz e refiectido. ás profundezas da dou
trina que hoje constitue a intima estructura de toda essa theologia, a saber, a
doutrina infallibilista. é o que bastará, para premunir os descuidados, evidencian,

do-lhes que essa intitulada auctoridade sobrenatural, e, portanto, os seus oraculos,
mais não vem a ser que méras creaçúes terrenas, inventos de umo politica mun
dana tendente á exploração da sociedade inteira a bem de um absolutismo, que,
com o intuito de fazer-se eterno. quer, como todas as idola'trias e todas as Oppl'es

sões, estribar-se em origens celestes.
A rendição incondicional da igreja ao papado logo pela mesma contextura dai

fórmulas claramente sobresae nos decretos de 1870. O direito de definir trasp~s

sou-se inteiro do episcopado ao pontifice. Visum est Spi?'itui Sancto et nobis (' ').
diziam os primeiros christãos, no concilio de Jerusalem. Sancta s1jnodus definí
vit .. Universum concilium dixit.. Ab universi5 epíscopis dictum est.. Placet
universis episcopis: taes eram os textos expressivos da auctoridade legislativa,
dogmatica, na christandade, por esses tempos. em que, confessa um extremado
canonista ultramontano, « a conclusão das materias, nos diversos concilios, tocou
semp"/l ao concilio, em cujo nome subscrevia-se.» ("') Sob essa inspiração, sob
o juizo dos bispos, episcopis judicibus. foi que se decretaram as constituições de
Chalcedonia. Os padres desse concilio, como os de Epheso, era aflirmando o sen

(0) Um dos mais famosos representantes do ultramontanismo em Frat;lça,: o
mais eminente membro desse grupo que o reconhecimento enthusiastico da
seita distinguiu com o titulo de « novos cl'Uzados» (Le Monde, do 24 de agosto
de 1874), o sr. de Mun, interpretava, em 1873, acerca dessa instituiç~o fossil. o
juizo. da orthodoxia romana nest~s incri veis termos: « Nous aussi. sacl)ons em
baucher les ouvl'iers, arrachons ceux que la corruption n'a pas encore atteiots
aux: sinistres prédications des séclaires de bas étage ... Montrons-Ieur ce qu'étaient
ces corp01'ations, ces confréries, (II) l'ouvl'ier, sous ['oeil du maitre, sous la
protectioh de soo saint patron, sous I'égide de Dieu, "l'ivait heureux et hO,nOl'é ...
Apres la constitution civile d'u clergé. le plus gl'and cl-ime de la RevolutiOn est
d'avoir aboli les C01'po1'ations; ii importe que les ouvriers le sachent, I) .(National,
de 27 de agosto de 1874).

(H) Act, XV, 28,

(H_) ANDRÉ: Oours alph. et méth. de d?'oit canon, V.o concile. Tom. II,
pa~, 150.
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poder real de definidores da fé que assignavam as resoluções synodaes: definiens
subscripsi .. subscripsi pronuntians cum sancta synodo. (.) O mais notavel,
porém, estã em que, no proprio concilio de Trento. onde aliás sem duvida não existia
mais aquella tempera adamantina, aquella pureza religiosa. aquella altiveza
apostolica do primiLi vo sacerdocio christão, a auctoridade episcopal, todavia.
não abnegara ainda o poder legislativo em proveito de Roma. A redacção dos
proemios, a fórmula da promulgação era. neste sentido. terminante: « Sacro
sancta)) (resava). « CEcumenica et Gene"alis Tridentina Synodus. in Spiritu
Sancto legitime congreyata, prcesidentíúus in ea eisdem Apostolicce Sedis Le
gatis . .. haec statuit, fatetLw, decla"at, decernit, interdic-it.)) E nesta confor
midade a sua legislação, publicada em Roma. era significativamente apresentada
ao mundo como obra do concilio: Canones et decreta Sac"osancti CEcumenici
Concilii T"identini.

No concilio de 1870. porém. a face das cousas, como a sua natureza intrinseca,
alterou-se absolutamente. As constiLuições alli não são mais acLos do concilio,
mas Lão sómente decretos pontificios. proferidos. publicados no seio delie : C'.ms
tituNo clIJgmatica de ficle catholica EDITA lN sessione terlia Sacrosancti CEcu
menici COllcilii Vaticani.. Constitutio dogmatica prima de Ecclesia Christi
EDITA I:'l sessione quarta Sacrosancti CEcumenici Concilii Vaticani. Não é
da assembléa que os decreLos emanam: a assembléa simplesmente adhe,'e: sacro
app"obante concilio. O legislador do dogma é o pontiflce. não corno presidente
do synodo, mas na sua capacidade individual. personalissima, absoluta: Pius
episcopus. sel'VUS serVOl'l-'?n lJei. Sobre o cODcilio nullilicado alça-se, radiante
na sua indelinida soberania. a aucLol'idade pessoal do papa, de cujo pontificado
a assembléa synodal é apenas um accidente: Pontificatús nutri anno XX V.

Esse avilLamento não podia passar despercebido ao episcopaao catholico.
Elle o viu, denunciou-o. e. anLes de sua queda, repelliu-o em aecentos de nobre
cólera. « Quereriam então que o vindouro concilio)), bradava o bispo de Orleans.
« pronunciasse um decreto, que de ora ávante supprimisse. ou amesquinhasse os
concilios? que os bispos mesmos decretassem, por assim dizer. apropria abdi
cação'l)) (.. ) Todos esses v~ronis protestos. porém. tiveram de emudecer; e o bispo
de Roma. promovido a bispo directo da catbolicidade inteira ('''), poude, no apogeu
da sua glol'iJicação, perante os bispos. cumplices do proprio rebaixamento. guardas
infieis do deposiLo san Lo. canes muti, non valentes latrare (.... ). delinir \lUe
mesmo a sua supremacia infallivel: « Decreta et canones. qui in ConstituLionlJ
modo lecta continenLur, placuerlint omnibus Patribus, duobus exeeptis (..... ),

(,) DUP,UJLOUP: Lett,.e SUl' le (ut. conc. cecum" pago II.

("') DUPANLOUP: Pastoral de 1l de novembro de 1869.
(",) « Docemus ... hanc Romani Pontifjeis jurisdicLionis poLestatem. (juce

vere episcopalis est. immediatam esse. )} Pastor ceternus, C. UI.
(.... ) « Speculatores ejus ereci omnes. neseierunt universi; canes muti non

valenLes laLl'are, videntes vana. dOl'mlenLes eL amanLes somnia.)) ISAIAS, LVI. 10.

. (..... ) Essas duas excepções immorLaes foram o bispo de CajaZlo, e l\ihor,
FILzgerald. de Little-Rock.
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nosque, sacro apprnbante -Concilio, illa et iIIos de(inimus. et apostolica auctori
tate confirmamus. II l')

Presumivel, forçlJso, inevitavelmente logico era esse facto singular. Os pre
lados, aquellas almas subjugadas. que então. na faustosa ceremonia, estrugiam de
applausos a nave colossal de s. Pedro, não tinham. subscrevendo a nova theblo
gia. direito nenhum de impôr-se ao mundo como orgams reveladores da fé inral
Iibilista. O mundo, como elles. aprendeu-a directamente do papa. Testificarem
da illfallibilidade creaturas falliveis, seria um escameo. O inrallivel não podia
senão do proprio interior sen receber o conhecimento dessa prerogativa celestial,
nem a infallibilidade, quando não se acredite pela sua auctoridade mcsma, ha-de
ser pela adhesão dos filhos do erro que obterá imprimir-se no animo dos crentes.

Roma, que não é por imprevidente ou descuidada que peccou jAmais. tinha,
pelos seus theologos, coni a costumada destreza, acautelado, ha muito, este ponto.
« Porque», perguotava um dos mais auctorisados, « porque havia o papa con'
sultar os bispos, que individualmente estão sujeitos a erro? Não será rasão antes
não se aconselhar senão comsigo mesmo, desde que só a elle promelteu Christo a
infallibilidade? Não é acaso o concilio quem deve esperar a de.)isão do papa?
Que rasão ha para aguardar o concilio, como a um novo l\Jessias? Em que pre
ceito apostolico, em que decreto conciliar está escripto ser a infaIlibilidade da
igreja e[eito do ajunctamento do papa com os mais successores dos apostolos?
O qu~ está escripto é que a fé de Pedro não falseará. » (.. )

Alludindo precisamente á infallibilidade pontificia, outro ultramontano de ser
viços muito mais valiosos á seita, comquanto de inferior talento, abundando no
mesmo conceito, professava, nos seus escriptos, cuja voga é extraordinaria, e que são
os expositores adoptados pelo romaOlSIDO nos seminarios de França,-que, « para
se qualificar de heretica a doutrina opposta, earecia apenas ser expressa e directa
mente como tal condemnada, fosse por um concilio geral. fosse por um deCl'eto
solemne do sobel-ano pontifice. facto que dar-se-hia, se, de cima da cadeira apos
tolica, o vigario de Jesus proclamasse por dogma de fé a doutrina geral da igreja
acerca da infallibilidade papal. II (' .+) « Não ha duvida nenhuma que semelhante
decreto seria tão .bem acceito quanto o outro, em que o immortal Pio IX de(inüt
o dogma da Jmmaculada Conceição da gloriosa Virgem Maria.» (.... )

Oútra cousa, portanto, não foi o concilio do Vaticano que uma alta mercê da
munificencia do vice-Deus (••••• ) para com esse- vão siO'\ulacro do antigo episcopado
catholico, ou a ostentosa solemnisação de um triumpho que; desde 18:'4, estribava-se

(') SA~mIN: IIist. du conc. cecm. et génél'. du Vat., cap. X, pago 173.

(") PHlLLIPS: Du droU ecclésiast. Trad. de CnouZIlT. 2.- ed. Paris, 18:'5.
Tom. li, § XC, pago 237.

("') GOUSSET: Expos. des lwinc. du droit canon., Paris, 18:'9. C. VI, pago 70.
( ) Ibicl.
( ) « Qu'est-ce la chose qu'un homme Dieu peut imposer, et qui ne pour-

rait pas imposer un homme infailllble? » MICHAUD: Le motw. conto dos égl., m,
pago 19.
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n'uma antecedencia tão estrondosa como a definição dogmatica do immaculismo. (.)
, Tal é a realidade real e incontestave!.

A primeira consequencia dessa nova phase, apparentemente religiosa, é a ab
sorpção da igreja pelo papado. a quem agora pertence, não mais buscar a verda
de christã no consentimento univel'sal dos fieis, mas impór-lh'a por actos decre
torios e indiscutiveis da sua suprema auctoridade. De ora em deante não tem
mais o catholicismo aquella exi tencia PI'opria e, por assim nos exprimirmos, col
lectiva, na communidade crente: vive, move-se, e está indivisivelmente no papa,
que já não é sómente o alto primaz da igreja, mas a igreja mesma ("), ou, para
melhor dizer, a personalidade mystel'iosa e divina, em cujo seio a christandade
romana vegeta com a fórma, a compleição e o desenvolvimento que essa atmos
phera lhe permitte. Isto é o que já se não pejam de publicar, sem nenhum rebuço,
os interpretes mais competente do ultramontanismo, dos quaes um, a quem a
curia acaba de retribuir com o capello cardinalicio a próvida e intelligente dedi
cação, monsenhor Manning, desas ombradamente communicava, ha pouco, ás ove
lhas do seu rebanho espiritual que « não é a doutrina da igreja que ba de deter
minar a do primado, senão sim a doutrina elo p?'imaelo que determinará com
fixidez a da ig?·eja. » ( ••• )

A uma auctoridade constituida assim no meio da sociedade humana, que, em
acceilando-a, não tem mai5 o direito de julgai-a, a uma auctoridade, que é a per
sonificação visivel do verbo eterno e omnisciente, não ha diques passiveis. Cada
uma dessas clausulas especiaes, com que Roma finge attenuar e sa mon truosidade,
é um laço, uma burla para desfazer as reluctancias leigas. Dessas clausulas a fun·
damenlal é o requisito da promulgação ex-cathedra.

Abstrahindo da orig lU humana, e, portanto, ephemera, insufficiente, defei
tuosa, desse padrão, basta- nos deixar assentado que uão pl'eellche o seu fim os
tell'ivo, isto é, que não constitue um signal invariavel e seguro para dilTerençar

(') Desde e se momento estava de facto proclamada por Pio IX a infallibi
lidade ponti{jcia~ Foi o que sem rodeios declarou então o arcebispo de Reims.
Os bispos a sistentes, mudos, convidados apenas para testemunhas da ceremouia
da heatificaçào elos mal'tYl'es ,japone'z'es, serviram simplesmente ele encher e
decol'ar a scana, O bispo ele Chartres escreveu, é corto, uma Olemnri~ contra a
ddiuiçào do uOvo dogma; porém a curia de tal moela abafou-a, que se fez geral
e profundo silencio no epi copado. Os efl'eitos religio,os e sociaes dessa u urpação,
predisse-os illspiradamellte, em 1865, Bordas-Demoulin, n'aquellas palavras prophe
t1cas: « O neo-catholicismo, ou ma?'ianismo, toroou-se dogmaticamente inconl
pativel com o progre so scientifico, as illl corno com o progresso politico e social;
alfa tando- e das clas es illustradas, ha de vil' a ser a religião do campo, oode,
como o primeiro pagani mo romano, irá morrer. Algumas :lImas de escól, trao 
vmdas pelos preconceitos do habito e da educação. alguns melaphysicos do pas
sado, é que poderão abrigar-se ainda à sombra do santuario; para o commum
dos homens, porém, está, des a parte, e tancada a vida intellectual e moral. O
l~einndo de Pio IX torá aberto a data fatal da suprema deeadencia. ')

(") « A la tete de l'épiscopat, Dicu a placé le souverain ponLife, le succepseur
de saint Piel'l'e, IlJ vicaire de .Jésus-Christ SUl' la terre, le chef visible de I'E~lise
catholique, le pasteur des pasteurs, I'évêque des évêques, qui t'ésume en quetque
sortetot~t l'ép'iscopat en sa lJersonne.» '10NSENHOR i\LtLOU, bispo de Bruges,
Pastoral na quaresma, de 1857.

("') l\fANNING : Hisl. dt~ cone. el1~ Vatic., cap. II, pago 7t,

1'. C. INT. 10
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as decisões obrigatorias das que o não são. Não ha na igreja, até hoje, quer nos
livros santos, quer nas colleeções conciliares, quer nos actos pontifieios, legisla
tivos ou doutrinaes, quer nos traetados theologic(ls, uma definição dos elementos
diseriminativos do ex·cathedra. (.) Esta, uma das insoluvei di[fieuldades, in
tl·incatissim.e di!fic!~ltates, confessadas pelo,; profes ionaes, jaz ainda hoje des
amparada as lli 'putações do juizo individual; e o catholieo romano, que nutrir o
escrupulo, jú agora infantil, de fazer uma selecção eooscienciosa entre as revelu·
ções do deus do Vaticano, -depois de enveneilhar·se nas al'gueias ui tramontanas,
o que sairá sabendo ~ que, na Schola Theologorurn, não ha, sobre semelhante a~·

:;umpto, mais certeza que nas trevas da sciencia profana e incredula.
Verde ainda, esse invento de trez seculos de edade apenas, é, na mais ol'lIJo

dox:a theologia, uma dus materias mais litigiosas. « Que é a palavra ex-cathedr(~? II

inquiria, nas "esperas do concilio, um dos hoje mais caloro~os adeptos do pa·
pismo. « De que condições depende? Sobre isso questiona-se em todas as es
cholas . .. E como DOS haveremos, para demarcar taes limites? Em que parte
demoram da Escl'iptura? Onde topai-os no, aqlá tão va7'iado e conI7'adictodo,
ens'ino dos theologos? Que lJarecercs Vã0 se embandeirar de dogmas ou here
sias? II ( •• )

Homem tão eminente como esse, pela sua posição na jcral'chia romana c na
lilleratura religiosa, não podia nem ignol'ar as cousas da igreja, nem armar-lhe
malignamente embaruços. O desaccordo, que apontava entre os canonistas, é um
facto incontestave\. As opiniões que alli disputam a prepoderancia são divcr
sissimas e numerosas. Assim, por condição imp.·escindivcl aos arestos ex·cathe·
dra, uns, cuja doutrina, desde a buli.' InJ,fllbilis De!~~ (oo.), c mais salientemente
agora com as constituiçõJs de 1870, é, de cJrto. absoluta, qneriam a prévia audien·
cia do synodo geral. Outros, menos ex.igentes, satisfaziam-se com a submissão
dos decl'etos papaes ao exame do clero I'omano, ou aos bispos das dioceses su
burbicarias. Alguns ['eduzem loLlas as seguranças da genuinidade do dogma a
cnutelas de prtldencia individual, impostas ar) pontifice, taes como estudo severo
da tradição e da Biblia, l'ellexão madura e orações ferventes, com que, para
usarmos de urna phrase consagrada por Pio IX (" "), se ha·de (o'/'ça7' o Espirito
Santo.

Um famigerado canonista, ~lan i, vai mais longe « Enunciou·se Liberio como
pnpa?" diz o edictor dos concilios. « Que rnodos eonjunctou anteriormente. afim
de examinarem a queslão? Se os não reuniu, qU3 doutores convocou a si? Qualls
congregações instituiu, para definil' o dogma? Onde as preces publicas e solemlles

(') Dizia um dos padres do concilio do Valicano: « Non me latet ad formulam
Pontificis ex Gathed1'a definient'is recurri ; sed qt~isnam unquam pott~it cla7'am
7lUjt~sce (07·mu.la~ clefillitiollem exhibe"e? Ner. (l1.IO fJuirlem theo/'o{Ji invicem
in ea traaencln consentitmt; ?WC conselltíent tlonl]Ham. " S'Vnops. anat.observat.
n.O 134. FnlElltllci-l: Doc'~~menta,. 11 Abt., pago "7ó.

(,,) Pastoral de 11 de novembro de 18j!1.

(... ) De 8 de dezembro de 185i. É a que definiu a ImmacuJada Conceição.
(·· .. )·Alloe. de 9 de janeiro de 1870,
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que indicasse, para invocar o auxilio do Espirito-Santo? Se não effectuou todos
esses preliminares, então não ensinou em car'aete,- de mestre e douto'- di]
tC'dos os fieis. E, ne se caso. fique inteirado Bossuet de que não rcconhecemo o
pontifice "omano por' infallivel. II (.)

« Não", acode outro, e com elle um lustl'Oso equito de infallibili ta
menos sobrios de concessões ao idolo papal,. « dizemos que o pontifice falia ex
cathedra, toda a vez que, ou n'um concilio, ou do alto da ua cadeira apostolica,
por sua propria iniciativa, oralmente ou por escripto, dirigindo-se, como orgam de
Jesus Christn, cujo logar occupa, a todos os fie,·, em nome dos apostolos ,Pedro
e s. Paulo, ou da auctoridade da santa s~, invocada formalmente ou em terOlOS
equivalentes, com ameaça de excommunhão, ou sem ella, decreta urna definição
de fé ou de moral. " (u)

No meio dessa colluvião de theorias contrarias, onde a bu sola com que se
hão de I orientar os fieis? O concilio ele 1870 deixou todo esse terreno indemar
cada, « Debalde", prophetisava o bispo de OrIeaus, « debalde crearieis llma defi·
nição expressa da infallibilidade poutifical : e sa definição '11([0 terminal'ia nada:
doixará, sim, pas ar as distincções e as diíIiculdades, ou, antes, suscital-as-ha ele
novo entre os theologos. Demais, sobre que 6, segundo o 1JOstulatum, que hão·de
questionar? Sobre os pontos exactamente que eu propriJ indigitei: - Quando, e
por que conjuncto de circumstancias. i mportará crer que o papa enuneia um
juizo iufallivel 'I - Quero dizer, quando será, quando não será fallivel? Aqui está
o de que os theologos, não obstante a definição que reclamamos, dispt~tarão sem
p,'e, em é tudo ainda; porque o postt~latt~m, afóra essa questão de facto, ques
tão capital. enumera todas as demais qu ,stões, que, a despeito do decreto conci
liar, ficarão semp"e illdecisa~, a saber: « Fallou o papa como pessoa privada,
ou como pessoa publica? Q,uc é o que verdadeiramente significa a expressão ex
cathed"a?, .." Questões todas essas muito vivamente agitadas até aqui,não
só pelos theologos avC5SOS ti infallibilidade. mas até pelos mais pios defensores
da in(allibilidade, e que se renovar-âo semp,-e,- inàecisae manebunt,,, (.,,)

Innumeros e inconsequentes são, portanto, os sy temas explicativos do ex-ca
thedra; mas, ainda quando um. d'entre todo, houvesse de predominar, que garan
tia de sinceridade e certeza traria ás definições do dogma? Qual delles impri
mir-lhes-hia esse cunho divino? Qual delles assegurar-lhes-hia a ausencia abso
luta de impurezas humaDas? O que indica a audiencia dos próceres da igreja,
simples consulta, mera ceremonia, ridicula inutilidade em presença daquelle que
em si sómente encerra toda a luz da inspiração celeste? Que freio adstrio
girá o pontifice. depositario privativo da graça divina entre n'ós, a essas dili
gencias preliminares, euja obsel'vancia ou inobservaDcia, demais a mais, não lia,

. (.) « Sed ita Don egit; Don definivit ex-cathedra; 110n docuit tanquam om
nlum fidelium magister ac doctor. Ubi ve'-ô ita ?Ion se gel'at, sciat Bossuet, "0
manum ll0ntificem infallibilern a nobis nO/L agnosci,ll .dp, DE MAl TRE : Du
Pape, tOID. I, c. XV, pag. 98,

(") PIJILLll'S : Du d,-. ecclés" tom, II, Si XC, pag. 243.
(, .. ) DUPANLOUl': Cal' ta de 1 de março ele 1870. a rnonsenhol' Deschamps,
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não houve, não póde haver methodo nenhum decisivo de verificar? Que outro
systema então? O quP limita-se a procurar materialmente nos decretos papaes, como

sello da verdade, méras solemnidades, insignificantes e mudaveis, de chancellaria,
que só do irrefreiado arbitrio da curia depende estender a quantos actos bai·
xem do throno pontificio ?

De-se, entretanto, que esses meios de averiguação existam de facto. Existirão
de direito? Sera porventura licito ao catholico empregai-os? julgar, extrinseca

mente sequer, os actos papaes? rejeitaI-os por omissos nos requisitos canonicos?
Não, certamente. «Qualificada», escreve, no seu eloquente panegyrico da theocracia,
o celebre apologista do sacerdocio e do algoz; « qualificada como condição de

obediencia, a obrigação imposta ao pontifice de não sentencear senão conforme os
canones é uma puerilidade, para passatempo de ouvidos infantis, ou apaziguação
de rebeldes. ão podendo haver juizo sem juizes, se é passiveI julgar o papa,

quem o julgará? Quem nos di1-á que elle deci(lit~ contl'a os canones, ou cons
t'rangel-o-ha a gum'dal-os? >l (.)

Supponhamüs agora que esse direito existe, que é inauferível, que no gremio

da orthodoxia é permíttido aos crentes fazer escolha entre as decisões theologicas
ou disciplinares de Roma, acceitar as que apresentem o signal visivel da lição

ex-cathedra, refusar as outras. Onde jaz, ainda as im, a limitação á auctoridade
pontifical? De quem, senão do pontifice mesmo, depende suhir á cadeira de
Pedro? de quem, senão delle, declarar-nos que é do lá que nos falia? de quem,
a não ser delle só, portanto, o obrigar-nos á submissão passiva, toda vez quo o
haja por bem?

« Pessoal Ot~ impessoal >l. dizia um sacerdote que a imprensa u1tramontana
bonrou com a injuria de hydl-Óphobo, mas a quem o Senhor deu coração e lingua
de apostolo; « pessoal ou impessoal, tão adherente vem a ficar, de ora em deanle,
a infallibilidade a pessoa do papa, que nas suas mãos está, (e os orgams do ultra
montanismo ahi o vão todo dia celebrando como um triumpho necessario e novo

do principio da auctoridade na igreja) que está nas mãos delle, repito, cortaI' as
mais graves questões sem o concurso, ou, pelo menos, sem o juizo do episcopado.
Basta-lhe declal-ar que tem em mi1-a pronunciar uma definição ex-cathedrtt;
por outra, basta qttel'er Sel- infallive~.» (..)

« Um individuo ha >l, escreve Gladstone, « e só um, a quem cabe declarar
ex·cathedra o que fôr ex-cathedl'á e o quo não fór, cousa que poderá fazer scm
pre, quando e como entenda. Esse individuo é o proprio papa. O preceito é
que documento neohum expedido por elle será valido sem um certo sello; mas

esse tal sello fioa entregue ii custodia delle mesmo e sob as suas chaves. >l (' ")

Desta sorte, pendente a infallibilidade apenas de simples formalidades instru
mentárias, da comminação de uma censura, talvez unicamente de uma palavra

(') DE MAISTRE: Du PAPE; cap. XVI, pago 113.
(.. ) P. JACYNTHO: Réf. cathol., pago 121.

("') '1M V4tican deçrees, IV, pago 35,
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sacramental ('), condições todas entregues ao livre alvedrio do pontifice, só
nelle mesmo, nas suas virtudes, na excellencia do seu entendimento, poderia
apresentar fiança de sinceridade e moderação. Fóra d'ahi tudo é amplissimo,
vago, sem extremas. Os mais sérios exemplos do excrcicio da omnipotencia
papal, um dos mais irrespondiveis argumentos dos não-infallibilistas contra ella,
os actos de soberania temporal exercitados sobre as nações desatando-as do vin
culo de fidelidadc aos monarchas, e depondo-os, oram. e de sua natureza não
podiam dcixar de ser. decretos ex-cathedrá. (,,) Dcste genero de decretos o
caracter sub tancial é promanar'em do papa como supremo doutor de todos os
fieis, e baixarem do throno de Pedro como imposições universaes à christandade
inteira. Uma e outra cousa precisamente elJ'ectuaram-se naquella e pecie de bnllas.
Primeiramente, é manifesto (e nenhum theologo do bando ultramontano mesmo o
contestou em tempo algum) que só como pontifice póde o pontifice proferir sen
tenças taes. Depois, conjuncta com essa absolvição do preito de lealdade, ende
reçada ao povo sobre quem reinava o principe deposto, continha-so, expressa ou
impl:cita, e egualmente sob a ameaça das penas eternas, a todas as gentes catho
,Iicas a interdicção de ministrarem apoio ao soberano condemnado.

E, se aos diversos estados e aos seus chefes individualmente amparo nenhum
olJ'erece a superficial cautela do ex-cathed"á contra intervenções abu ivas no go
verno civil, mais bem defendidas não estão as naçõos, por ahi, tambem da eventua
lidade, possibilissima, de se rlevar algum dia, especialmente, mediante uma definição
formal, á altura de dogma essa auctoridade immediata da tiára sobre as coroas tão
proclamada pelos papas, tanta vez por elles reduzida a e!feito. e já convertida em
doutrina a.'(iomatica entre os mestres do conluio jesuitico ("'). Tanto assim é, tanto
cssa hypothese é de prever e temer, que, ainda ha ponco, um principe da igreja,
incapaz de animadversão, quanto mais de arremessos, ao pontificado, a reputou
digna de avultar entre as suas objecções á promulgação da infallibilidade (.... ).

(,) « InfalliveL como agora é )). ponderava Doellinger ao arcebi po de !\lu
nich, « n'um momento, com a simples palavrinba orbi (o que exprime dirigir-se
ello à igreja inteira), póde fazer' o papa de cada lição. de cada preceito, de cada
re olução declarativa um artigo de fé infallivel e incontestave!. Deante delle
nenhum direito, nenhuma libel'dade individual ou social ubsistin\ mais; porque,
no dizer dos canonistas, o tl'ibulLa~ de Det~s e o tribunal do papa são uma e a
mesma cou a. ))

(") BAILLY: Theo~ogia dogmatica et mora~is. Tom. II (ed. de Paris, 1829).
pago 491.

(''') Já esse artigo de fé está implicitamente abrangido na infallibilidade
papal. Monsenhor Gueulette, bispo de Valença, dizia, em 1873, na sua pa tora I
para a quaresma: « A infallibilidade pontificia estabelece a subordinação do
poder civil á auctoridade religio a, neste sentido-que os pl'incipes sâo obrigados
a apoiar a igreja, até com a espaela, qUando ella, por interesse dos seus direitos,
o redame.» - Um periodico romanista. o JutWl'la~ de l'AveY"on (21 de julho
ele, 1869) confirma ainda mai, incisivamente a nossa interpl'etação: « II est néces
san'e d'affirmer carl'ément l'omnipotellce du Pape comllle étant la SotbrCe de
to'ute autol-íte spiriluelle et tempoTelle; et ~a p"oclamation dtb dogme de l'in
faillibilite n'a pc!s d'autl'e objet. »

('''') «Afinal (poderão inquirir tambem o sobel'anos, ainda calholicos) a pro
clamação dogmalica di! infa!libijidade papal tomará. ou nào, de futuro, impo sivei~
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Está visto, pois, que o ex-cathed,'á reduz-se a uma argucia da escholastica
:nfallibilista, Por esse pobre artificio deixar-se-hão illiçar apenas os que Dunca
encontraram para este genero de meditações um quarto de hora de lazer, ou os
neophytos. que não pl'ivam com os corypheus da sei'ta, e. tontos da primeira
iniciação, não devassando o tabllrnaculo, onde se preserva, meio escondida a es
tranhos, a repui;nante orthodoxia romanista, cuidam que a realidade é s6 o qu e
por fúra sobresae, Essa fraude, porém, de duas faces, uma para o tracto intimo,
secreto, do ultramontani,smo, outra para fascinação do vulgo; esse egypcianismo
da tbeologia papista não é diUicultoso de destrinçar aos que não fazem da fé
c( travesseiro da prllguiça >l; não é diUicultoso, até porque, no meio dessa penum
bra protectora da furtacôl' sciencia de,Roma, ha relampagos de luz denunciadores.

E sobre o ex-cathedrá mesmo ahi estão as palavras decisivas de um arcebispo,
que acaba de receber na purpura a gratificação dos seus galhardos feitos no con
cHio. « Vossa grandeza >l, escrevia elle, com uma franqueza impaciente, que o
honra, a Dupanloup ; « Vossa grandeza não estabelece a questão como cumpria;
porquanto o de que hoje se tracta não li mais a ilifallibilidade ex-cathedl'a,

como bem pm'cebeu, com De Maistl'e, monsenho7' ]ifm'et; tl'acta-se de sabeI',

sim, onele está, na 1'g7'eja, a sU1JTema attctoTiclaele, quem li 'que sob7'e a ig7'eja

unive"sal te.m a plenitude de poder. >l (')

Isto é que é sensato, certo, irrefutavel; e por isso é que o DOVO dogma é
illtoleravel, monstruoso, bIa phem'l. Alçar barreiras ao infallive\' ao commiss~rio

permanente do outro mundo neste, é a mais inepta das inllpcias. A condição da
infallibjJidade importa necessariamente o jus, a competencia exclusiva de lixar
ella mesma as frontlliras da sua jul'isdicção, Ser inaccessivel ao CiTO, e ignorar
a linha terminal onde principia 'a possibilidade, a conlingencia delIe, e cessa o
dominio da verdade eterna, ti ser e não ser infallivel, ser e não ser fallive!, ao
mesmo tempo.

De um lado, se existe uma esphera onde a intuição da verdade religiosa é
regalia privativa do pontifice, a par de outra, a da sciencia humana, onde o erro lhe
é commum a elle comnosco, Oagrantissimo absurdo 6 suppor que essa aucloridade
privilegiada possa inscientemente cair de uma na outra circumscripção. Exor
bitar e errar são aqui idéas equivalentes, Ser infallivel dentro n'um circulo
determinado, e desconhecer a circumferencia que o fecha, são hypotheses incom
pativeis. A infallibilidade no traçar os limites da competencia é presnpposlo
essencial it infallibilidade no objecto da jurisdicção. Aquella ó o preliminar; esta,
a materia ; e, no caso vertente, o erro no preliminar importa o erro na matel'la;
porque attribuir ao doutor infallive! o risco de illudir-se, considerando como pon·
tos de revelação divina assumptos encerrados na provincia das mundanas dlspu-

semelbantes bulIas? E então quem obstará que outro papa defina o que muitos
dos seu~ predecessores ensinaram: que ao vigal'io de Cbristo incumbe um podeI"
clirecto no temporal dos principes; que é de sua allribllição instituir e destituir
soberanos; que os direitos civis dos rcis e dos povos estão,lhe subordinados?»
DUI'ANLOUP: Pastoral de J1 de novemb,'o de 1869.

\') Mo SENllon PESCllAMI'S~ arceb, de l\'l~linesl em 30 de novembro de 1869.
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tações, é admittir que aquelle cuja iospirada sabedoria não póde falbar desco
nheça a inspiração, e confunda a e,cól'ia dos erros humanos com o ouro sem liga da
omnisciencia suprema.

Mas (por outro lado), se o que receiam do pontifice romano é, não essa
usurpação inconsciente, mas a usurpaçao intencional e p"emeditada; se não é im
passivei que o vigario de Christo, em quem a fUDCção de oraculo não exclue as
paixões da carne, delibel'adamente abuse de um'a auctoridade sacrosanta, envol
vendo-a, polluindo-a nos conOictos e interesses da terra (.): ainda assim, será
sempre incongruente e iuexequlvel reconhecer-lhe a infallibilidade, e, na practica,
adscrevei-a a termos prefixos: porque os caracteres intimos e impenetraveis da
fé, ninguem, senão o bispo universal, tem o meio de aquilatal-os. Sc a nenhum
homem, a não ser elle, cab.:l extremar o seu reino dos reinos temporaes,
- a consequencia é que. para os adherentes ao lnfallibilismo, verificar se
nos decretos papaes existe, ou não, excesso de poder, reduz-se, em ultima
analyse. a decidir so no animo do papa houve, ou não. o proposito do mal,
da exorbitancia, da intrusão. O juizo, portanto, assim, não versaria mais sobre

o argumento da decisão doutrinal, a these tbcologica. o dogma em si
mesmo, e sim sobre as disposições interiores, mentaes, moraes, do prolator
do aresto, sobre as causas motoras da sua vontade, a inOuencia dellas. a
sua natureza, os seus reconditos elfeitos. Dest'arte o que tel"iamos era
Ulll estudo psychologico. uma dissecção inquisitoria, exercida por cada fiel
individualmente na consciencia do papa. Ora, como, para esse melindrosissimo,
impossivel processo, os instrumento de analyse, que temos, cifram-se na rasão
imperfeita, limitada e enganosa, o ultimo resultado era ficarem os destinos da re
velação, neste llJundo, aventurados li varia, fallivel, contradictoria opinião do ge
nero humano.

Logo, de uma parte a logica, e. da outra, a necessidadQ. n'um supposto o bom
senso, no outro uma impracticabiHdade invencivel demonstram que não ha hu
manal' a infallibilidade Il'um individuo. sem que fatalmente fique iIlimitada,

Replicar-nos-hão talvez COI11 essas conquistas moraes e sociaes, a que a his
toria, a philosophia, o desenvolvimento progressivo dos costumes têm, entre os povos
cultos, cureado a universalidade, a soberania e o futuro, O sulco divisorio entre
o poder espiritual e a communidude civil jaz, na estimativa do maior numero.
traçado com evillellcia indelevul nesse complexo de hahitos, neces idades. crenças,
instituições e dil"eitos, que a linguagem vulgar genericamente designa sob o nome
de civilisação moderna, Ahi está, pois, segundo esses, o cri teria, a norma direc-

(') O ultramontanismo estende ainda mais os caracteres sobrenaturaes da in
fallibilidade ponlificia, Chega a exeluir della a possibilidade humana do erro,
a!ndu vollllltario. elevando essa incomparavel prerogativa ii ordem de uma neces
Sidade ttio fatal quanto a do eterno bem na concepção metaphysica da id"a de
Deos, Nem o mesmo li\'l'e arbitrio do individuo actualmente investido nas func
çües da tiura póde, no exerciCIO dellas, induzi I-o uo erro, impossivel sempre no
pontilice romano, .até a despeito da sua vuntade. « O papa não póde errar,
mnda que o quei1'a ". dizia, na camara de Baden, aos 9 de março de 1872. ex
plicando o alcaacu do nove) dugma, o cura Hufman,- V. Gazeta de At'gsburgo,
1872. pag, 1101.
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lória dos fieis, no averiguarem onde lermina o exercicio regylar da aucloridade
papal, e principia a legitima acção das consciencias e dos governos.

Em bocca de infallibili tas, porém, semelhante solução é infanlil. As consti
luições e as aucloridades politicas reduzem-se a meras creações bumanas. Ne
nhuma falia sen'ão em nome da terra, da nossa fragilissima rasão, dos nossos
ephemeros interesses presentes; ao p15s0 que a infallibilidade pontificia é como
personificação real da divindade que se dirige aos homens; e, quando ensina, ou
decreta, é como emissario omcial de uma poteDcia imD1utavel, como orgam de

verdades que preexistem e hão de sobreviver ao genero humano, como estrella polar
da nossa felicida~e elerna. Logo, se esse privilegio é real, não póde ser senão
nos arcanos da sabedoria divina, na me.ma região onde jaz a origem delle, que
ha-de eslar a carta das suas incomparaveis ;lttribuições. E, como da sabedoria
divina o unico representanle na terra é apropria infnJlibilidade, não é á sciencia

natural e á politica humana que cabe julgai-a; é a ella, sim, pelo contrario,
que loca o direi lo summo de as sentencear, e cohibir. (.) _Jão ha, portanto, con

ciliação possivel aos extremos do dilemma:' ou engeitar resolutamenle a heresia
do infallibilismo, ou abnegar, - como homen, as condições da nossa integridade
moral,-como individuas, as garantias da nossa exislencia privada e collecliva,

-como povos, a .oberania.
Nem é só no bom senso que se acha essa illimitabilidade absoluta do pontifi

cado infallivel. No proprio lheor da sua definição (") e nos commenlarios ulLra
montanos está expressa e descarnada.

Em duas amplas secções divide-se, relativamente ao homem, o dominio da
verdade e da ordem no universo: principias e leis de ordem especulativa, prin
cipias e leis de ordem praclica. A uns e outros abraça, no seu seio infinito, a infal
libilidade papal.

(*) « •• , A soberania pootifical . , , Seus limites vêm-lhe, não de fóra, mas
della mesma; nâo de uma vontade estranha, senão sim da SUl! p7'opda 1:on
tade.» Doxoso COIlTEZ: Ensaio sob7'e o catholicismo. o liberalismo e o socia·
lismo, liv. I, cap. UI. V. (Et~v7'es, Paris, 1862, tom. W, pago 6'1.

(.. ) « Na fórmula da definição», dizia, no eoncilio do Vaticano, um dos seus
memQros, « ha evidentissimosvicios (elJidentissima v'itia) e con equeucias f07'm'i
davelmente perigosas (et sequentu7' fOl'1nidallda 2Jericula),. porqnanto a formula
não lixa as condições da inrallibilidade. Por que signaes saberemus se o ponlifice
exerce o oficio de doutor? por enunciar-se 1I'lIma bulia, n'um breve, n'uma alto
cução, elc.? Nem a esclarece o inciso ct/'m p7'O auctOI'itate definit (quando e1e
line exercendo auctoridade); porque com elte subsiste ;I mesma questão.

« Quanclo fixa o que, em pontos de fé e costumes, deve Cre7" a ig7'eja toda
(universa Ecclesia). Mas que vem a ser a igl'ejn toda? Pódem-se acaso, acerca
de um ponlo de ré, pruferir decretos para uma fracção apenas dos fieis? E que
vêm a ser costumes? Ha doutnnas mOl'aos reveladas, umas de evidencia outras
obscuras, que só ao dominio da pbilo ophia pertencem. Onde termina a infaltibi
lidade ponlificia?

- « Emquanto ao objecto, diz qt~e se e~tende até onde a infallibilidade ela
igreja. A phrase é nimiamente vaga; tãu vaga quantu o objecto da inraltibili
dade da igreja exarado no cap. IX. Esta concessão assim de uma úldemarcada
infallibilidade ao pontifice romano é cheia ele perigos; porque, uma vez adm ilti
da semelhante detinição, Iicaria elle babilitado a eslatuir sobre o dominio tempo
ral, seus limites, o poder de depôr, o uso da coacçâo conlra os bereges, etc.)
Synopsis ana/yt, observ., n. 22. FIllEDIlICIl: lIIom~menta, 11 Abt, pag, 231.
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I.-A' ordem especulativa corresponde a infatlibilidade no dogma. A rasão e
a fé são os dous mundos, em que se circumscreve a nossa existencia espiritual.
Limitrophes, porque o termo de um é o começo do outro, dependem necessaria
mente da sua reciproca demarcação, e hão de estar um e outro em subalterni
dade para com o poder a quem caiba o assignar-lhes as raias. Detle hão de vir a
cada um' dos dous as suas dimensões respectivas, e, portanto. a sua comparativa
importancia, o equilihrio entre ambos. ou para um a inferioridade, a insignifican
cia, o annuJlamento, e, para o outro, na mesma rasão, a vantagem, o predominio,
a tyrannia. Logo, entre a philosophia e a igreja, isto é, o papa, entre essas
duas auctoridades, o ascendente daquetla a quem toque o sceptro dessa arhitragem
tem de ser um ascendente absoluto, o mais irresistivel dos despotismos.

Verdade é que cada urna tem a sua provincia particular, e denega avisinha
o direito de restringil-a. Mas uma invoca o entendimento humano, e se confessa
imperfeita; a outra prega por parte do céu, e impõe sob comminações divina
a crença na sua infatlibilidade. Daquella, portanto, ha recurso para esta; desta
não se aggrava nem pal'a Deus, que está netla. A' primeira, pois, () ambito, a so
berania estendem-se incommensuraveis, inviolaveis, dilataveis ao infinito; ao
passo que, ipso (acto, em proplll'ção egual, contl'ae-se o campo á segunda, mes
quinho, precario, e sem cessar decrescente. N'uma palavra, emquanto a sciencia
papal vai ter a existencia que quizer, a sciencia racional, isto é, o espirito hu
mano, não terá mais senão a existencia que o jesuitismo lhe outorgue.

Nem sequer sob este aspecto a antiga e trivial distincção entre verdades sobrena
turaes e verdades naturaes subsiste mais hoje. As constituições apostolicas de
18iO não n'a indicam, e . os glosadores do novo dogma positivamente a reprovam.
« E' evidente», diz o cardeal Manning, {( que a auctol'idade doutrinal da igreja
m'io cinge Sé' ás mate1-ias da ?'eveZação, mas comprehende, outrosim, as verda
des positivas não ?-eveZadas, toda vez que, sem que acerca de taes verdades
pronuncie e resolva. não puder, como cumpre, exercitar-se na explicação e defesa
da revelação.» (') Para sobre este commentario não pairar obscuridade, o
celebre magnata do ultramontanismo {( escla?-eceu-o>l, accrescentando que esse poder
estende-se {( a ceI-tas verdades da sciencia natu?-aZ » e a {( vel-dades de historia
pUl'amente humana. II ( .. )

Aos olhos da igreja clerical, que é, pois, o a que se reduz, que vale mais
agora esse presumpçoso oceano da sciencia, ante o inflexivel nume que de Roma
lhe determina o alveo, a profundeza, a força, o prestimo, os movimentos?

II.- Omnipotente sohre a sciencia, quer na circumscripção da ideolo~ia,

quer ~a da investigação positi\'a, não n'o é menos o papa no dominio moral,
que ahrange tambem, pela infallibilidade, em suas leis. Tanto como a rasão no seu
intimo desenvolvimento e nqs suas manifestações exteriores, ficam-lhe sujeitas a con
sciencia e a communidade temporal. A essas tros espheras co.ncentricas, em que
se realisa para o homem a existencia intellectual, a existenria moral e a existencia
collectiva, situado centralmente no ponto de irradiação, o oraculo do Vaticano

(') Hist. du cone. du Vatic., cap. II, 2, pago 90.
(") lbid.

1'. C. IXT. 11
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as senborêa, impeUe-as, e encaminha n'uma direcção funesta, que pospõe a varie

dade II uniformidade, o espihto á fórma, o lh're alvedrio II obediencia passiva.
Tal é o que resulta da competencia privativa delle, - p"imõ como definidor su
premo dos costumes,- secu'l'ldà como supremo arbitro da disciplina.

Os costumes, a moral, eis ahi um dus grandes traços delimitativos da soberania
pontificia, diz e rediz, por estribilho, para captação de credulos, a legião dos
escribas mi udos da curia romana, lI'1as cavete a scribis! (.)

A moral! Que é, porém, o que não está. neste mundo, ao alcance da moral?
Toda a jurlsdicção immensuravel da consciencia, toda a immensa região do dever,
isto é, toda a actividade, toda a personalidade, toda a ·vida humana constituem a
região e a jurisdicção della. Abrange a individualidade singular, a familia, a soéie
dade; actúa na educação, nu ensino, no direito' pu~lico, na economia, na distribuição
da renda; impera no templo. na oficina, no gabinete, no pretorio, nos comicios,
no parlamento, na cÔrte; legisla para o prolectario, o proprietario, o funccionario,
o soberano; aeo'-da cam a puericia; com a adolescellcia, a virilidade, a madureza,

a "elhice, reivindica, de dia em dia, novos direitos; e só á orla da eternidade
no deixa. Não ha, no seio do genero humano, um ponto, um acto, uma estação,
lima face do desenvolvimento privado ou solidario do homem. que lhe escape.
Em vez da linha circumscriptiva do selo, a distensão infinita do horisonte, isso
é que é a moral. Em nome dcUa, em todas as civilisações, é que e tem iniciado,
adeantado, acabado, aperfeiçoado, julgado, reformado o substituido tudo o do que

ha, e acaso o de que já nãu existe, memoria.
Sob sua invocação fez-se, está-se fazendo, e ha de fazer-se tudo quanto é obra

da vontade intelligente e livre, o insignificante e o gigantesco, o ephemero e o
etemo. o egoistico e o universal. Por ella condemnou-se o captiveil'O. que cra a
base de toda a ociedade antiga. Por ella estygmatisa-se a liberdade. que é o
fundamento da sociedade moderna. Por ella excommungou-se o jnro, que é a lei
necessaria do capital, e abençoou-se a dizima. que é o socialismo applicado ao
imposto em beneficio do cl'ero, Por ella, ás mãos de Roma, atormentaram-se,
enforcaram-se. queimaram-se, assassinaram-se milhões de antepassados nossos.
Por ella constituiu-se a moral dos jesuitas, com o methodo de guiar a intenção,
as reservas mentaes e a doa trino. das probabilidades, Por ella decltH'aram·se (\s

theatros. logares de perdição, proscreveram-se os monumentos do genio ela sico,
amaldiçoaram-se os grandes descobrimentos. Por ella defendeu-se ingresso nos
c(Joobios á justiça, e abriu-se valhacouto ao pé do altar aos malfeitores. Por ella
attribuiu-sc ao peccado a força de inhabilital' os soberaQos para o solio ("), atira

ram·se nações inteiras umas sobre as outr'as, c flagellam-se hoje as con~tituições

l'epr'cseutativas, Por ella exige o catholicismo romano o privilegio da publicidade,
o monopolio do orçamento, o exercicio exclusivo das dignidades omciaes, o exclu
sivo direito de sellal' do seu seBo a gcnuinidade civil do casamento, da miação, da

successão. Por ella santifica·se o rapto dos filhos aos paas acatholicos. essa theo-

(') S. !ARC.. XlI, 38.
(,,) Segundo aquillo de Innoccncio 1II: « Não julgo do feudo: julgo do

peccado. Non sumjudex de feudo, sed sum judea; de peccato, »
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logia essencialmente romanista e incomparavelmente odiosa do mOl·tarismo; c,
com o prestimoso allractivo da 'extincção dos matrimonias anteriores celebrados
sob os ritos dissidentes, abre-se feira á apostasia dos outros cultos para o papal.
Por ella sublima-se o ascetério ácima do lar, a monja ácima da mãe de farnilia,
o cenobita ácima do cidadão. Por ella espalbam-se as falsas crenças, as falsas
devoções, as falsas reliquias, os milagres falos. Por ella, mediante a censura
previa, paralysa-se a imprensa, e jugula·se a litteratura á fiscalisação anachronica
do Index. P relia oppõe-se a declamação injuriosa á critica historica e scien
titica, os prodigios á inflexivel permanencia das leis naturaes. os testemunilos da
fraude ou da ballucinação apressurada. beata, ignorante ou idiota, ás conquistas
da observação paciente, renexiva, imparcial e sabia. Por ella insinua-se uas
relações entre paes e filhos, entre esposo e e posa, entre irmãos e irmãs o veneno
do mysticismo. de um amor sobrenatural, deshumano, visionario, que é a morte
lenta, por asphyxia, dos grandes, puros, santos e utilissimos afTectos do coração.
Por ella esterilisa-se a propriedade com a mãomorta; contrariam-se, com o mona
chismo, as leis do desenvolvimento da população; com o illuminismo. o beaterio,
o suppliciamento da carne, enerva-se a compleição das raças; e, mediante' o
domingo forçado, intervem-se arbitrariamente na producção da riqueza. Por ella,
emfim, causa ou pretexto. sob o seu cunho real ou ficticio. profundo ou superficial,
transitorio ou indelevel, pura ou falsamente se explica e encadeia tudo quanto
practicado tem o ultramontanismo. e, com elle, todas as seitas, todas as religiões,
todos os partidos, todas as facções. todos os govemos, todos os povos, todas as
gerações, todos os seculos. a humanidade toda.

Por isso Roma na sua signa negra escreveu esse nome incomparavel, e delJe
vir-Ihe-hia o trillmpho, em proporções talvez maiores do que ella mesma conta,
se não bouvessa na opinião desta edade assás de bom senso, para não acompanhar
doidamente os alferes sinistros da legião clerical; porquinto de certo, como bem
diz um consciencioso catholico, « sejam qllaes forem as declarações de alguns
bispos a sustados ou corridos do que perpetraram, fé e costumes, na linguagem
da tbeologia, comprebendem a philosophia,. a politica, o di1'eito natu,-al. o di
,'eito das gentes, o di,-eito social, as instituições, as a,·tes e as seiencias, em
uma palavra. a actividade humana toda, uma vez que todos os nossos pensa
mentos, acções e aífectos devem tender para os seus principios divinos e eternos.
afim de reconstituir a unidade de nos~a alma, que a igreja denomina sal
vação.» (')

De todas as forças que decidem do nosso caracter e do nosso destino. do
no so presente e do nosso futuro, das nossas acções e das nossas intenções.
uma daquellas cuja docilidade o se/'vo dos Sel-VOS de Deus humildemente re
clama é o deve,'. Mas essse prete'ldido agente da modesta auctoridade papal é
npenas, nem mais nem menos, na phrase de Gladstone, « urna força que de
manhã ergue-se comnosco, e comnosco vae repousar á noite; é coextensi"o á
acção da nossa intelligencia; é a sombra, que vae, adherente a nós. aonde quer

(') WALLON: La vél'. su,- le cone., pago 54.



LXXXIV rnTRoDucÇÃO no TRADueroR

que andemos, e que sómente de nós se alTasta, quando nos arrastamos da luz
desta vida. » (*)"

R~ma, bem se vê, não é ruin de contentar. Com essa humiLlima potestade,
cuja inlluencia no individuo não se interrompe senão durante o somno ou a alie
nação mental, e cuja pre são no genero bumano é ininterrupta e ininterruptivel.
com esse infatigavel subalterno, a moral,-o papado cingir-se-ha ao obscuro,
desinteressado e inofl"ensivo papel de curador universal, de genio tuteUar nosso,
de nosso inspirador incessante e obrigatorio. desde o berço á sepultura.

Não digam que apadrinhamos mal este juizo com o nome protestante de Glad
stone. O, estadista inglez repete, apenas em dicção mais pincturesca, o que os padres
mais ultramonlanos sem a minima resalva professam. « A mo,'al». escreve um aba

lisadissimo jesuita. « é a sC'iencia do acto humano. isto é, do acto da vontade
liV1"e. É a vontade, o pendor do bem; seu acto essencial, natural é inclinar para o
bem; e, pois, o primeiro principio moral é que devemos propender para o bem,
a saber, practicar o bem; visto como o bem do homem no seu estado p"esente é
toda a acção que o faz tender para o seu flm. Por exprimil' essa idéa, é licito •
usar synonimosj mas. no essencial, a idéa será sempre uma só. Em vez do indi
cativo, podem empregar o imperativo-faze ,o hem-. e substituir o vocabulo bem
P01" equivalentes. como, pe,"feição, felicidarIe, ordem, fim, desígnio, objecto do
Creador; mas, na substancia, o pensamento será o mesmo.» (.. )

Os orgams clericaes. por conseguinte, não contestam a verdade trivial expri

mida por Leibnitz, quando alfirmava que a moral está P01" toda a pa,·te. Aos
que, nessa tediosa e esteri! provincia da litteratura, seguirem os divulgadores da

boa nova ultramontana, faci! será verificar, nos desenvolvimentos do terrivel
principio, os consectarios. a elasticidade ilIimitavel que elie de si mesmo, logo ao pri
meiro aspecto, denuncia. fIa. na moral. isto é, no orbe infinilo do dever, verdades de
ordem sobrenatural e verdades de ordem nalural ; ha factos que interessam di
rectamente a consciencia, e factos que só entendem com ella indirectamen te. Qual
dessas duas secções, na série das verdades e na série dos fac los, reserva-se
ao infallivel porta-voz do Espirito-5anlo? Sómente as verdades da revelação? os
actos immediatamente connexos ás leis eternas do bem?

Se essa restricção fosse orthodoxa. nem por isso estariam cravados fixamente
os marcos divisorios. uma vez que era sempre o pontifice mesmo o arbitro que, em
cada hypotbese cadente, havia de declarar a alçada respectiva. Em todo o caso, po
rém. ficava com isso eslabelecida uma hase, dado que incerta. para a liquidação. Mas

nem esta claudicante e inválida garantia quiz a seita que se instituisse contra o
abuso. As verdades moraes do outro mundo e as deste, os actos mais proxima
mente ligados á salvação eterna e os mais remotos della. tudo está enfeixado nas
mãos do idolo.

Emquanto ás verdade~ de o'rdem natu'-al, o famigerado metropolita da Grã

Bretanha é expresso: « N~sse deposito» (o da ?'evelação), diz elle, « estão as ver-

(*) Vatican decrees, IV, pago 3i.

(") PADRE TAPARELLI D'AzEGLIO, de la compagnie de .Jésus: Essai théorique
de d"oit natU'·cl. Paris, 1857. Tom. Ir liv. I, cap. IV, n. 102, pago 60.
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dades dogmaticas e moraes da ordem natul'al, como as da ordem sobrenatural;
por isso que ns verdades religiosas e moraes d-z ordem nattwai são trasladadas
para a revelação da ordem da graça. e deste modo são pal·te no objecto da in-
fallibilidade. » (,)

Pelo que respeita ás acções humanas, o ensino pootificio não é meoos incisivo.
« Túclas as questões humanas, s~iam quaes tOTem », diz uma das auctoridades
mais populares e mais mimosas de Roma, « desde qt,e intel'essam á consciencia
e aos costt,mes, caem,1Jor dil'eito divino, na jurisdicçcio do' papa. A ninguem
é licito declina?' a sua competencia, §em que se l"ebelle contra Jesus-Chl'isto. »(")
Ora, diz esse mesmo prelado, « nada" 1í:a que po>" um lado 1tão toque á conscien·
cia» ; - these esta que elle frisa exc11êntemeote, exemplificando assim: cc Haverá,
pergunto, nada mais temporal, menos espiritual que o comer e beber? Ao pri·
meiro aspecto, figura-se uma simples . estão de casinha. ncio de consciencia.
E, comtudo, ainda ahi o papa interv&n, quando pl'ohibe aos Chl'istãos nutri-
l'em-se de canle ás sextas-feiras. » (, .. )

A conclusão de taes premissas é obvia. Se quanto intel'essa á consciencia
dos fieis incumbe á infallibilidade papal, e se tudo, P01' uma face ao menos,
interessa á consciencia, nada existe, nem póde existir, sob o sol, que não esteja
submettido á governação do pontifice romano, Phrase e convicção commum é
que o Cl'eador tem todos os di1'eitos sob"e as cl'eatU)·as. Pois bem: toda essa
auctoridade suprema do Omoipotente sobre nós, delegou-a elle ao chefe da igreja.
cc S. PedTo» (é ainda monsenhor de Ségur quem falia) cc s. Pedro domioa tudo,
reina sobre tudo e sobl'e todos, como Chl'isto e em nome de Christo. Em tudo
o que toca aos dii'eitos de Deus e da igreja, são·lbe subordinados assim os
principes como os subditos delles, assim as leis como as pessoas. Direito e
dever seu é ensinar ao universo, ci fam'ilia e ao estado, não menos que á
igreja.» (' ..:)

Tal é o infinito de auctoridade a que o infallibilismo elevou o papa, e que
um dos propagandistas omciaes da curia romana gloriosamente compendiou nestas
palavras sublimes: « O successor de s. Pedro, vigario de Jesus Cbristo, é infal
livel, e tem n<;t igreja e no l?'tundo todos os di1'el:tos que a si mesmo se
arrogue. » (, .... )

Bastava. portanto, para investil-o na dictadura universal e absoluta das almas
e das sociedades, bastava-lhe a vaga e indeterminavel soberania, que se lhe attri
bue na vastidão da moral, em que umas e outras se encerram. Elle é. nestes
mundo, o procurador elIectivo c inamovivel do Deus trino, para glorificação de
quem. como para um fóco de attracção commum, devem convergir todos os actos

(*) l\fANNING: Hist. du Conc. du Vatic., cap. II, 2, pago 81.

(") MONSENHOR DE SÉGUR: L'Eglise, pago 18 c sego
(, .. ) MONSENHOR DE SÉGUR: Les object'ions populail'es contre l'Encyclique,

pago 7.

( ) Le souvemin pontife. pag, 21.

( ) VEUlLLOT : :Mélanges. V. La série, tom. l, pags, 446 e 550, V~r \alIjbem
De quelgues en'/1urs su,r /.Jz papauté, pago 75 a ri,
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humanos. cc Tudo quanto quer que fizerdes, seja de palavra ou de obra, fazei
tudo isso em nome do Senhor Jesus Cbristo." (') cc Ou comaes, nu bebaes, ou fa
~aes qualquel' outl'a COttsa. fazei tudo para gloria de Deus. » (")

A' auctoridade pontificia, porém, nem isso mesmo a satisfez completamento.
Como a todos os dcspotismos, pareceu-lhe a esse tambem que a exuberancia aqu i .
não viciava. Adscripto exclusivamente ás funcções legislativas no dominio da
mOl·al. esse absolutismo pairava: apparentemente. acima do diario labor mundano,
em a esphera sublime das leis que presidem ao bem, á justiça e á verdade. Crel"
se-hia que fora instituido para curar unicamente de maximis, do necessario, do
dever em seus dictames superiores. Convinha, pois.expressamente habilitai-o a re
solver tambem de minimis, do contingente. desse numero innumeravel de hypo
theses em que o elemento da utilidade concorre, em proporções considera veis
ou 'preponderantes, na direcção da nossa actividade privada ou collectiva. D'ahi,
na constituição de Ecclesiá Ch1'isti, o terceiro capitulo, o poder supremo na dis
ciplina. o preceito de obediencia imposta sem limites a lodos os cbJ'istãos.

(C Os pastores e (ieis », diz, cc seja de que rito e dignidade forem, assim de
per si como junctos, estão por dever e de submissão hierarchica e de verdaclel:ra
obediencia, subordinados ao poder' jurisdiccional do pontifice romano. seja nas
cousas que respeitam á fé e costumes. seja nas que pertencem ao 1'eg'imen e dis
ciplina da igl'eja dilfundida pelo orbe inteiro... Esta a doutrina da verdade ca
tholica, da qual ninguem sem arruinamento da fée da salvação pódeapartar-se. ("')
Outrosim ensinamos e declaramos que elle é sup1'emo juiz dos (ieis, e que, em
todas as causas tocantes ao juizo ecclesiastico, é licito recorrer á sua instancia,
não cabendo, porém, por outm lado, a ninguem reformar as sentenças da sé apos
tolica, em relação á qual ncio existe auctor'idade superior, nem jt(,lga,' os jul
gamentoç della.» (.... )

Sob este preceito a sujeiçãc dos catholicos ao papa é a mais ign~miniosa das
servidões:'deixa a perder de vista a tyrannia ol'ienta1. A cadeia da infallibili
dade ainda parecia leve. ReceblJr ás cegas de Roma o formula rio da fé pouco era;
cumpria que de lá viesse-nos tambem o directorio da vida quotidiana; cumpria
ter-lhe sujeita, nos infimos pormenores, a mesa, a casa, a familia, a fortuna,

(') S. PAULO, ad Colloss., III, 17.
(H) S. PAULO, [ ad Cor. X, 31.

(''') c( Docemus et declaramus, Ecclesiam Romanam, disponente Domioo, super
omnes alias ordinariae potestatis obtinere principatum, et banc Romani Pon
tificis jurisdictionis potestatem. quae vel'O episcopalis est. immediatam esse:
ergo guam cujuscumque ritus et dign-itatis, pa5tores atque (ideies, tam seorsum
singula quam simul omnes, oficio hierarchicae subordinationis, vel'aeque obedien
tiae adstringuntur, non solum in rebus quae ad lidem et mores. sed etiam in iis qure
disciplinam et l'egimen Ecclesiae, per totum orbl'm dilfusae, pcrtinent. ... Haec
est catbolicae veritatis doctri na a quâ deviare sal va fide atque salllte nemo potest.))
Pastor aetemus, cap. III.

(....) « EL quoniam, divino Apostolici primatus jure, Romanus Pontifex uni
versae Ecclesiae praeest, docemus etiam et declaramus. eum esse judicem sup"e
mum (idelium, et in omnibus causis ad examen ecclesiasticum spectantibus. ad
ipisius posse judioium recurri; sedis vero Apostolicae. cujus auctoritate m~ior

non est, judicittm a nemine (ore ret1'actandum, neque cuiquam de ~us lice
re judicare judicium.» Pasto a6t., cap. lll.,
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a liberdade, a honra civil, - estar-lhe nas mãos sicut senis baculns. Essa con
dIção de ruminantes havia de ser para os fieis, na' igreja romana, a bemaventu
rança, o ideal. « Pbde-se dizer >l, suggere muito sensatamente Gladstone, « que
o terceiro capitulo acerca da obediencia universal é um emulo formidavel do
quarto, relativo á infaIlibilidade. O terceiro capitulo é o monarcha mero
~ingiano; o quarto é o- carolingio mail'e do paço. O terceiro tem um fausto
subjugador; o quarto, um punho de ferro. Pouco se me dá de que- o meu
superior arrogue-se, ou não, a infaIlibilidade, uma vez que tenha o direito
de exigir-me estricta submissão. De advertir é que esta obediencia eIle a requer
ainda em casos não cobertos pela infallibilidade, casos, portanto, nos quaes
reconhece passivei em si a semrasão, mas não tolera que lh'a representem.) (.)

Com as pI'emissas que subministra o direito canonico de Roma, estâ deducção
harmonisa perfeitamente. Que é, de feito, a disciplina? «A disciplina da igrija ",
diz um que, na eschola ultramontana, tem foros de me tre, «é a sua policia exte
"ia,' emquanto ao governo; funda-se nas decisões e canones dos concilios, nos
decretos dos papas, nas leis ecclesiasticas, nas dos pl'incipes c/wistãos, bem como
nos usos e costumes dos differentes paizes. D'onde se deprehende que os regimen
tos acertados e necessarios n'um tempo dado, já não 'tlIm, n'outra epocha, essa
utilidade: que certos abusos ou cel'tas cil'cumstancias, occo'Tencias imp,'e
vistas, etc., têm muita vez levado a p)'omulgm'em-se novas leis, algumas
vezes a ab,'ogm'em-se as antigas. Succede ainda admittirem-se, tolerarem-se,
ou abolirem-se costumes. o que tem necessUl'iamente produzido mudanças na
disciplina da ig,-eja .ll ( •• ) E. na pagina anter-ior: « Eni'i.ina o padre Thomassino
que devem. ne te assumpto, discriminar-se dous generos de maximas: umas são
immutaveis preceitos da sabedoria eterna, que é a lei nativa e original, d'onde a
ninguem se permilte discrepar, não havendo prescripção contra as suas regras,
nem podendo alteral,as a dilferença dos paizes, a diversidade de usanças, ou a
success~io dos tempos. As outras vêm a ser apenas p,'axes em si mesmas in
differentes, que são mais auctorisadas, mais uteis, ou m(tis precisas em
cel·to, tempo e loga,'es cio que n'out,·o loga,' e tempo, II

DesCarte ha. na disciplina, leis inalleraveis e leis variaveis infinitamente, abri,
gações que têm por base principias eternos, e obrigações que e tribam apenas em
cOllveniencias temporaes, transitorias, momentaneas; actos a que a christandade
illteira é adstricta, e regras taxativamente locaes. No que é eterno, invarial'el,
cosmopolita, pOdem allegar que o direito de mando pontificio alça-50) á sombra
da infallibilidade; Ulas no que é caduco, occasional, accessorio, circuUlscripto,
a infallibilidade cessa, sem que o jus á obediencia passiva seja, todavia, menos
imperioso. Cessa a infallibilidade; porque as leUr as do recente concilio não a
ampliam ii disciplina. firmando a subordinação dos fieis, quanto a esta parte. no
p"imxdo, ou st~p"emacia deju,'is(/icçâo. Permanece, porém, o dever de obedien
cia incondicional; por'que a famosa constituição terminantemente põe o anathema'

(.) GLADSTONIl: rato dccr., IV, pag.3S.
(") ANDRÉ: Cou,'s de dt'. canon. V.o discipline, -1'01. 11, pago 431,
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aos que restringirem a jurisdicção disciplinar do papa, reconhecendo-a, não na sua
plenitude, mas unicamente nos pontos principaes. (')

Portanto, a docilidade ao pontifice romano é dever inviolavel dos individuos
e povos christãos, quer nas materias em que a auctoridade papal é infallivel, quer
nas em que é faltive!. Naquellas firma-se o seu poder indisculivel na verdade
revelada, cujo apostolo é; nestas, firma-se na soberania, de que é a sobrehumana
personificação na terra.

Deante dessa autocracia tremenda, a mais ferrenha theoria absolutista fica sendo
apenas uma creação pygmêa. Nenhuma nacionalidade julgou-se jamais. em cons
ciencia, obrigada a obedecer á administração nos seus excessos e erronias; mas,
ainda nos desacertos e abusos papaes, é para os estados, como para os individuos,
catholicos, eleve?' de consciencia obedecer ao chefe supremo da christandade. E
que vem a ser mais essa independencia dos governos e das almas, hypocrita
mente confessada pelos ultramontanos, - quando nas mesmas questões de circums
tancia, de conveniencia local, de prudencia administrativa. de utilidade terrena.
a ingerencia do pontifice. ('omanú póde, com urna palavra incontl'overtivel, cortar,
modificar, revogar todas as deliberações humanas, e fieis, associações, magistrados
civis, todos, á voz do oraculo, hão de abdicar entendimento, convicção, interesses,
direitos?

ão I essa IOdependencia é uma frivola mentira. urna antithese de mofa, ';im
baldão. « Ainda em simples questões de p,-oceelimento», diz um dilecto filho de

Pio IX" « não admittimos que, ~6rmente em tractando-se dos interesses geraes
da igreja, seja perm-ittido a um catholico nega,' obeeliencia áquelle qtce Jesus
C/wisto im;estiu na sua sup,-ema aucto"idade.» (", Em simples questões
de p,·oced·imer.to ? Mas, na existencia humana, desde o nascimento até o tumulo,
qual é o pensamento, a resolução, o acto voluntario que não encerra uma ques
tão de p"ocedimento?

Dir-se-ha que nem todos esses factos cairão efT'ectívamente sob a acção da
auctoridade romana; que, antes, pela maior parte, de necessidade correrão des
empeçados ao sabor do arbitrio individual. Mas não é a realidade actual ou pro
vavel o que importa: é o direito. O direito não é a eventualidade material de
que um lance mais ou menos extenso, mais ou menos seguido, mais ou menos

importante, da nossa vida individJal ou COlllmum alcance desenvolver-se livre
atl'avez do cesarismo religioso, dominador das' almas e dos imperioso O direito é a

(') l( Si quis dixerit .... e·um (Romanum Pontificem) habe)'e tantum potio-
"es partes, w;n vero totam plenitudinem hujus supl'emce potestatis . ... ana
thema sit.» Pasto?' ceternus, cap. m, acl fino

(") PADRE H. RAmil\ll, de la compagnie de Jésus : Les doctl'Ínes romaines
SUl- le libél·alisme. Pari , J~70. Pago J7. Esta obra, que Leremos de citar muitas
vezes, porque eutre lJS ultramontanos conatitue auctoridade magistral, mel'eceu as
bençãos do papa n'um all'ectuosissimo breve. em que o auctlll' é louvado pela fir
meza c0ll! que allumiou ver~ades ingr~tas a muita gente, mas absolutamente
necessartas pa,-a des!lludt1' os ant1nos do en'o, e precatai-os de maiores
info?-tunios. « G1-atula?m~r tibi quod veritates, permultis qidem ing,-atus,
sed plane necessarias eXi>olvend'is ab erro,'e animis gravio?"ibusque maliS
praevertend'is, libere ac fidenter oculis omnium su~iece1'is. »
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faculdade preexistente ao acto; é, bos limites dessa faculdade, a inviolabilidade,
o absolutq; e, pois, imaginaria, absurdo é, onde quer que estabeleçaes uma auc
toridade, perante quem não haja recalcitração, uma soberania cujo sceptro não
tenha freio, um tribunal de quem não se admita recurso nem para as instituições
nem para a consciencia, nem para o opinião.

I ão thcorisamos. ~ consequencias practicas da omnipotencia papal antes e
depois de dogmatisada a infallibilidade tcm- e palpado por toda a parte. Quando,
em 1815, inaugurava-se, sob Guilhel'me de Orange, o reino dos Paizes Baixos, a
constituição, que consagl'3va a egualdade dos cultos perante a lei, e abolia 2s
incapacidades pollticas fundadas em motivo religio o, incorreu gravemente nos
rancores clericaes. Que se seguiu d'abi? Aos notaveis que tinham ,:otado, bem
corno aos burgome tres, aos membros dos Estades Geraes, aos magi trados que
juraram a carta fundamental, systematicacamente denegou-se, ainda em artigo de
morte, a absolvição catholica. Embrandecer os animos aos inllexiveis executores
da justiça ultramontana era dita que os moribundos não obtinham senão mediante a
deshonra de abjurações escriptas. Mais tarde, não ha muitos annos, o mesmo recurso
coercitivo empregavam desembaraçadamente os padres contra os que recusavam
comprometter-se a não ler os periodicos heterodoxos. (.) Ultimamente, em
França, o bispo de Versailles, com outro ecclesia tico propagador do neo-paga
nismo, exigia que os deputados ujeitllssem os seus votos parlamentares a direcção
dos confessores. (*') A rêde do pescador da Galiléa é cerrada, impermeavel;
e agora que, de apostolado converteu-se n'uma formidavel centralisação adminis
trativa, não ha movimneto, impressão, expres.ão perceptivel da consciencia, pro
ducto apreciavel da rasão ou da vontade humana, que deixe extramalhar sem o
toque da doutrina, a infusão do espirita, o geito dos moldes papaes.

Essa auctoridade sobrehumana do Christo nlicial alirma-se por um concate
namento de canones, que se entrelaçam, e concorrem todos para o mesmo fim :
o papa é tudo. Esses canones vêm a ser:

1.0 A igreja, ou melhor, o summo pontifice-visto que mais não é a igreja
agora do que uma projecção da personalidade papal- o summo ponlifice é
quem, nos casos susceptiveis de duvida, fixa os limites ao espiritual e ao tem
poral. « Nos pontos controversos", dizia um canonista, professor em Roma sob
a inspecção do Vaticano, « nos pontos controversos, á igl'eja cabe defini?- o que
pe,.tence à j'eUgião." (... ) « Nas cousas duvidosas ", propõe lIll'. de ~égur, « qual
dos dous decidirá? O estado? A igreja? Evidente é que ha-de ser o poder de
ordem mais elevada. A divina missão da igreja seria illusoria. se não fosse in
fallivelmente assistida de Deu., 1Jaj"a conhecer o que lhe cae na alçada. Em

(*) É!llLIí DE tA"ELEl'll: Études et essais. Pal'Ís, 1869, pago 359 - 360 e 361.

(.. ) WALLON: La vérit. SUl' le cone., pago 234.

. (' .,) « Salvo in 1'ebus dttbiis Ecclesice .iuj·e clefiniendi qltce vere ad j'eli
p.lol1ej~ .pel-tineallt.)} JU1'is ecclesiastú;i publiC'i institutiones auclore Camillo
fa,:qulnlo e societat Jesu, juris canonici professore in collegio romano ejusdem
Socletatis. Lib. l. art. 1 propos. 3.

P. C. lXT. 12
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tudo quantp ensina, é infallivel a igreja (o papa), assim de (acto como de eU
rI/Íto. » (.)

2.° Em conllicto legal entre os estados e o papa, o arbitro é o proprio papa,
auctor ou réu, mas sempre juiz supremo no litigio. (..)

3.° Nas mate"ias tempol'aes que toquem, ainda accidentalmente, o fim espiri
tual do bomem, o poder civil tem o dever de submettel'-se ci igl'eja ,-omana.(·")

4.° Uma lei civil, em contrariando, seja de que modo fór, a um canon papa I,
ipso facto, cessa de ser lei. « Uma lei oppo ta á lei divina e da igl'eja» (redun
dancia para significar os decretos pontiOcios) « não é lei », diz o bispo de Olinda;
« visto como », prosegue, a lei é, « ~egundo ã definem os jesuitas, dictamen rationis
ad bonum commulle; e o que é opposto à lei divina e da igreja, nem é para o
bem commui", nem é dictame da rasão, como toflos enteudem. » (.... )

5.° As sentenças, as fórmulas doutrinaes, os actos legislativos do papa, qne
aliás julga todas as igrejas, todos os tribunaes, todas as potestades terrestres,
não pódem ser refusados, abrogados, modificados, condemnados por ninguem.
Pdma sedes a nemine jtldicettw.

Investido nesta supremacia tão vasta quanto o nniverso moral, scientifico,
social e politico, Ocou sendo o pontifice romano uma quasi segunda encal'llação de
ClIristo, on, pelo meoos, o signal visivel da existencia do filbo de Deus, a sua
manifestação exterior e perpetua n!l seio da bumanidade. (( O papa », diz mon-
senhor de Ségur, « o papa é o sacramento (..... ) de Jesus. » (' ..... )

Quando se diz que o infallibilismo é a divinisação do papa, não lIa metapbora
na expressão: ba apenas o enunciado littm-al e estricto da doutrina orthodoxa
ensillada nos livros ultramontanos. « O 1'apa é JeSt~S Christo na telTa. É, ,-ela·
tívamente ao C/wislo, qtlanto á aucto7'iclcule, o que o Chl'isto é para com Deus,
set~ pae. » l'" ....) São palavras textuaes de um prelado cujas obras de pro-

(*) La Révolt~tion, 64, 65.
(H) « ln confiíctu legt~m ut,-iusque potestatis jus civile p,'cevalet » é a

proposição condemnada no ::>yllabus, XLU.
l"') (( Quibus in rerus, sive per se, sive per accidells ratio eu neces ilas

cuncurrit fillis spil itualis, id est, Ecclesire, in iis. licet tempol'ales sint, 1Jotesta
tem st~am Ecclesia jure exserit, civilis atltem societlls eidem cedere clebet. »
'1'An')UlNus: Jur. eccles. pubt. Instit" lib. I, sece. LI, art. 1, propos. 2.

(....) O bi 'po de Olinela no t,'ibunal cio bom sellSO, pago 51.

l'· .. ') « Emprega-se em geral, na Escriptura Santa, a palavra sac,'mnellto
para significHr alguma cousa reconlllta e sagrada. No livro da Sabedoria diz·se que
US mauS uá conhecen\1U os segredos de Deus. Nescierunt saC7'amenta Dei. (Cap.
ll.) Tomada cm selltido menos amplo, signilica esta palavra uma cousa santa e
sagrada, cmq uanto se destina a votar' os homens a Deus; e, neste sentielo, tem a
mesma accepção que a de myster'io, vocauulo grego, que qtler' clize7' si{j'l1al ex
tm'ior cle uma cousa sagl'ctCla e secr'eta" ,l1ssim foi que S. Paulo, fallando no
mysterio da encamação, ç1isse: l1Ianiteslé magnum est pjetat'is sacramelltum,
quocl manifesta tum est in carne.» ANDRÉ: Cours ele d,'. cem., v.o sacrement.
vol. V, pago 75.

,( ..... ,) (( Le pape .est le sacrement de Jésus.» Le sou'l:erain pontite. Paris,
186i.-Pag. 198. '

(U''''*) SÉGUR: Op. cito v. pags. 72, 201 e 202.
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paganda têm a maxima voga, popularidade e força nos gremios da seita, Ol'a,
na dogmatica da igreja, o Filho é coeterno e con ubstancial com o Padre, é uno
com elIe; é COlP el!e o !I!eªllJQ ep.te/ Ilmª e sllDCia ipseparavel/ um só e verdadeiro
Dells, (')

(,) Esse endeusamento idolatrico do clero tem levado o sacerdocio roma·
nista e a propaganda ultramontana a in(~riveis desvario, Ainda ha 4 annos ape·
nas, um infallibilista, cura de Allgreu, Kinzelmann, pregando em Ge tratz, dizia:
(I Estamos os ecclesiasticos tanto ácima dos gnvl)rnos, imperadores. reis e principes
de te mundo, quanto o céu ácima da terra. Os reis e principes mundano diU'e·
reneêam· e tanto dos padres, quanto o chumbo do oiro mais tino e mai- puro,
Aluito abaixo do padre e'tão os alIjas e Q1'chall;os; pnrque elle póde em nome
de Dens perduar os peccados, ao passo que o anjos nunca o puderam, Nós omos
superiores á mãe de Deus; porquanto elIa não deu á lu.::- o Clp"isto sentio ~mlQ

só ve.::-, e nós o creamos todo dia, Sim, os acerdotes estãu, até, de cer'to modo,
ácima de Deus; visto que elle deve achar- e, a todo tempo e em toda paree, á
7/0ssa disposição, e por ordem nossa baixar do ceu para a consagração da missa,
Deus creou, é c rto, o mundo com a imples palaVl'a « seja»; mas nós, pocl,'es,
cI'eamos o prop7'io Deus com tres palavl'i.nhas, Ahi está porque, ao tempo em
que ainda exi l,ia a fé e o cbristiani mo, os ecclesiasticos eram muito venerado ;
o povo, os imperadores e reis me mos prostravam·se por terra ante elIes; hoje,ao
revez, os governos ou am perseguir o padre, e dar leis que comminam carcere aos
ecclesiasticos fieis e zelosos da fé.» Gazetta ela Allemanha do NOl'te, 1872, n.21,

Se es as extravagancias fossem meramente creações individuaes de um fanatico,
não se haviam de mencionar senão como tristes exemplos da degenerescencia d~s

funcções cerebraes na especie humana, Mas esses inconcebiveis despropo itos
pl'endem-se a tradições doutrinaes, f~mosas na historia do jesuitismo, O intitulado
fonnulm'io de condemnação hUllga7'o, ou acto de te dos novog cathotico con
vertidos ao papismo. el~bt)rado, cerca do anno dlJ 1674, l,elos jesuitas, e publi.
cado em t716, contém, entre uutras, qual a qual mais descommuna!mente absurdas,
as declarações segu intes :
, ({ 3,0 Confessamos, e cremos que o pontifice romano é o vi"ario de Jesus
Chri to; que póde, á sua vontade, absolver os homens do peccado, p,-eSeI'Val-os
do ir.terno. ou envial'·lh'os, e que tem o direito de excommungar.

({ 4,0 Confessamos que todas as novas instituiçõe creadas pelo papa, alheias
ou inherentes á Escriptura, e tudo qnanto elle tem determinado é verdadei7'o.
divino e santo, devendo o commum dos homens (gemeine lvlann) presaI·o mais
que aos mandamentos do Deus vivo,

« 5.0 COnflJ sarnas que o Santis imo Padre deve receber as honras divinas, e
isso com as genuflexões mais profundas como ante o proprio Christo,

« 6,0 Confessamos que todo e qualquer l,ad?"c é maiO?' que a mtiede Dcus.
Mm' ia mesma, que apenas dct' li h~.::- Nosso Senhol' uma vez só, emqua/lto
um padl'e l'omano sacrifica e c/'ia Jesu,s-CltTisto, nfio só em intenção, nU! 77a
l'ealidade. onde que" que lhe parece, e, depois de creal-o, ingllrc·o completo.

({ 11,0 Confessamos que o pontifico romano tem o poder de alterar as Es ripo
tnras, accrescental.as, ou diminuil-as, ,egundo a conveniencia delIe,

« 19,0 Confessamos que a Santa Virgem 1Ilaria deve'er tida em mais apreço
pelos anjo e pelo homens do que o proprio Christo, filho de Deus,

« 20," Confessamos que a fé romana é catholica, immaculada, divina, santifi
cante, antiga e verdadeira"., Como, por conse~uinte, a religião romana é abso·
lutamente perfeita, em toei as as sua defiuiçües, 'oh uma ó fónna, bÓa e salutar,
amaldiçoamos a todos os q~~c nos ensinal"am es a heresia ?'epulsivct e iml17'a
(a fé evangelica l, A~IALDICOAMt) NOS OS PAES, que nos educaram nessa cl'cnça
hel'etica, fl1maldiçoamos lambem Og quc nos têm (eito dt,vidm' da (e catholica,
Ott nol-a tOT7W7'am suspeita. bem como os que nos of{e,'ece"am o cnlice mal·
c!lcto, im. amaldiçoamo,nos fi, ?IÓ mesmos, e chamamo-nos maldictos. por
havermos bebido de se calicc hm'etico, ollde /Ias ntio convi/lha behel",

« 21.0 Confe amus que a Escriptura Santa é i?npel'(eita. e nâo passa de
le!tra morta, desde qUê 71âo e explicarIa pelo pontifice ?'omano, ou emquanto
nao fór permillida a sua leitura ao commum dos homens (ao homem do povo.
ao vulgo, gemeine Man1'i-) n,-V, Die politik eles Hauses CEsten"eich, etc,
Papo 109-ll1,
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Tal é, acerca do chefe do neo-cbristianismo, a theoria ultramontana, agra de
recebt'r, é certo, mas Reveramente logica, irrepl'ehensivelmente conforme ao dogma
da inraIlihilidade. Alteado assim o pontifice romano até á sublimidade eterna,
infinita, omnipotente, omnisciente, divina, unica da Trindade christã,-aos que
acceitam os canones de 1870 não é mais licito, n'um ápice que seja, murmurar
ante eIle, quaDto mais desobedecer-lhe. EIle é. por um prodigio perenne (-), o
proprio Deus vivo entre os bomens.

Que dos seus arestas e mandamentos, portanto, disputem os a quem não
coube a graça de perceber-Ibe, atravez da carne, a divindade immanente, é ju to.
Mas aos espiritos a quem o dogma infal1ibilista não repugna, outro papel, outro
dever não lhes incumbe, compati vel com a consciencia, a coherencia, o bom senso,
que o da mais inerte e passiva docilidade a Roma. Em de lá descendo a senha e
o santo, é sufrocarem as rebeldias da rasão inquieta, e seguirem silenciosa, ma
cbinalmente a fatidica vereda,

Come le peeeo','elle eseon del ehiuso
Ad una, a d7J.e, a tre, e l'altre stanno
Timidetti atteTrando l'oechio e'l muso. (")

Perante este ideal da civilisação uI tramontana BeUarmlno mesmo recuou; por
que este famigerado theologo d'a soberania papal admtttia que se resista ao
pootifice, quando invadir as almas, turbar o estado, ou arruinar a igrcja. (...)
Mas o tractadista da auctoridade temporal do papa era, neste ponto, inconse
quente, heterodoxo; e ninguem ignora que as suas contradictorias restricções
quanto á supremacia di,-eeta do chefe da igreja sobre os reis custaram-lhe o styg
ma do Indefl:..

Desta maneira converteu-se o dominio da orthodoxia catholica n'um logar de
opprobrio, captiveiro, esterilidade e maldicção. O apo tolo disse que se não
mata se o espirito, spi'l'itum nolite extingue"e (- ••• ); e o ultramontanismo entre
gou o espirito individual dos crentes, o espirito collectivo da communidade fiel,
oppressos, estrangulados, asphyxiados, á tyrannia irre tringivel de uma creatura
humana endeusada! ,

Já não é mais o Christo-homem o unico mediador entre, os homens e Deus:
unus mediator Dei et hominum homo Ch"istus Jesus.( .. •..) Esta missão pertence

(.) « A' quelque chose de trés sômple et de trés compréhensible» (a i71falli
bilidade eoUcetiva da igreja) « dans I'ol'dre spil'ituel, on substitup.rait, aux yeux
des fidéles, quelque cho,e d'extranl'dioail'e, d'anol'ntal, un mil'acle pel·pdtuel. »
Quem assim caracterísa a infaIlibilidade ponlilicia é, nem mais nem menos, Du
paoloup, na sua pastoral de 1t de novembro de 1869.

(..) DANTE: Del PUl'gatol"io, III, V. 89-91.
l ''') « Licet l'esistue ponti(ici illvaclenti animas vel ttwbanti remptGbl-icam

et multo mo.gi· s'i Ecclesiam dest7'ucre v ideretur, licet, inquam, ei 7'es'istere,
llon faciendo quod jubet, impediendo ne exequatul' voluntatem suam.» BELLAI\
MINO: De ~·om(L77. pontif., l. II, cap. 29.

( ) S. PAULO: II ad Thess., V, 19.
( ) S. PAULO: I ad Timoth., II, 5.
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agora ao pontifice romano, intermediario forçado entre os homens e a divindade,
entre os homens e o Verbo,-Chri to visivel, actual,gerado na impuresa, mas com
titulos a nos a reverencia porventura eguaes aos da pure a suprema. É uma re
dempção nova, que a este seculo tocou a dita de presencear, redempção operada,
não pela palavra, pela liberdade, pelo amôr, como a do Golgotha, mas pela aue
toridade, pela exclusão, pela soberania temporal.

D'antes a lei tlJda resumia-se na caridade. Onl,llis lex uno sermone impletw':
diliges proximum tt~Um siCt~t te ipst~m. (') Hoje toda a lei consiste em rever-
mo-nos com reconheciment e enthusiasmo nos ferros da infallibilidade papal, em
ll111su\manamente envenenarmo-nos com o opio dessa terrivel servidão, que de
vora a almas em nome de um Deus miseriCürdio'o o justo. A idolatria llltra
monlana, que « avilta o christianismo até o judaismo e o paganismo" (*';, usur
pou o nome e vestiu a roupagem luminosa da igreja. Sómente a constellação do
Evangelho apagou-se della. Sómente nã,) é mais a tunica inconsutil do Christo,
mas o manto cambiante, a urdidura falsa e artificial dos interesses politicos, dos
calculos de governo, dos partidos humanos.

Ai, portanto, dos homcns de bem que não se submette!'em aessa mutilação
moral, que têm ainda na consciencia rigidez bastante para rejeitar essa fé de en
nuchosl Ai dos que ou~am repellir face a face essa religião athêa ('''), essa reli
gião-mentira, essa religião-ergastulol Das sacbrisliao, da impren a, dos pulpitos.
da pastoraes, da curia mesma, o clericalismo o ha-de per~eguir em piedade,
nem escrupulo, nem descanço, esparrinhar-lhes o nome de lodo, inverter-lhes em
escandalo as obras mais puras, feri l-os na memoria, no cadave!', na sue,·
cessã<1, ('*H)

(*) S. PAULO: ad Galat., V, 14,

(**1 BORO,lS-DEMOULIN: 11lelanges philosOl)h'iqt~es ct l·eligiet~ses. Paris, 1846.
Pag, 389.

, (***) «", l'athéisme et j'u1tramontallisme, qui snut les deux formes de l'illcr6
dulité, " WALLON : La Vél', SUl' le conc.; introd., pago VIII.

(' ..*) Entre innumeros exemplos ahi está fre-co o de l\Iontalembert. Apezar de
cerlo instincto liberal que, na madureza dos sens annos, revelou-so com a mais
nobre energia, nenhum leig;o fez aos interesses papaes, nas luctas politicas, nas
assombléas deliberantes de França, tão altos, leaes e desinlereosados serviços. Com
a recente evolução ultramontana, porém, aquel1a base de probidade, que era a essencia
do seu caracter, agitou-se, e reagiu com um dos mais eloquentes protestos escrip
tos po~ occasião da nova pha e dogmatica da igreja, Ba tou isso, para condem
nal-o as Iras desapiedada e indecentes do Vaticano, Em 13 de março de 181 ,um
breve de Pio L'C diri~ido particularmente ao grande parlamentar, expl'imia-se
para com el1e nestes termo : « Emqu nto 110. disptwhamos a decla1"Q1'-voS o
nos~o ~ontentamerlto pela homenagem com que entendestes patentr-ar a vossa ele
voçao a se apo,ltol'icc., occorrencia cnllsidt>raveis e imprevistas mudaram a
face d~ França. Vivas graças, oa humildade do no 50 coração, rendemos ao Senhol'
1)01' 11((0 t~r tl'azido tamanha mudança cletrimento algum á r'eligião l1em aos
seus l1~'mLst1"OS, Comp"azemo-no. pensa/lcZo qt~e e -ia moderação deve-se em
1JCL1'te u vossa eloquenciet, e aos demais oradores catholicos, que souberam fazer
amar desse povo generoso o nosso nome.» (V, Di cours de 10[. le comte ele
~o?ttalembe7-t; Paris, 1860: tom. III, pag.9, Mas, com a exallação recenle do in
~alhhlhsmo,_ só porque o velho lidador da igreja,o mais ardente e ellicaz promotor

• a expedlçao de 1849 em favor do poder temporal,não se quiz degr'adar a caudata
1'10 do dogma falso, o mansn Pio LX dignou-se de appellidal-o « monstro de orgu-

,
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E este symbolo, que se inculca de humildade e de paz, não se prega senão

com palavras de cólera e soberba, não se escreve senão com fel, não se executa

senão pelo braço do imperio secular.

Cumpn\ porém. ou por isso mesmo. que os adoradores do Deus em espi
"ito e verdade cinjam os rins para a defesa da liberdade e da consciencia ; por
que uma e outra são eternas. Essa usurpação tenubrosa ha-de passar. Negreja

lhe na fronte, na purpura da sua realeza, o signal da Msta, os dogmas blasphe

mos (.) ; e o motor que a anima, é o genio perecedouro da dominação mundana,

que já lhe escamámos no seu pl'incipio essencial, e que egualmentc se lhe descQ

bre, ea;fl'uctibus, nas suas obras de iniquidade, podridão e morte.

lho )l, prohibiu-lhe as exequias solemnes, desatrelou contra elle dos pulpitos a ora
tol'ia ulU'amontana, e. na desalmada ingratidão. levou o ironico dcsdem ao ponto
de o designar ridiculamente por um «certo Car/o. )l

(.) «Vidi bestiam ascendentem .... et super capita ejus nomina blaspbemire. ll

S. JoÃo: Apocalyp., xm, 1. «.... hestiam cqcciqeam, plenam nOlIjinibus blaspbe'
lfliiB... » Id., xvU, 3. .. . .
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• II n'y a pns. ii ne peut p!.s y at'oir de c3.tholicisme
libér3J. Les catholiques libhaux qui sont \'uimenl calho
liques, ne sonl pns Iibéraux, et ceux qui son1 naiment
libéraux, ne 50nl )las cnthollques. )

UNI\'tlts, do 1.- de janeiro de 1869.

o mais compendioso e extenso oraculo do papa infallivel é o Syllabus. Sua
filiação á auctoridade omcial do sUJnmo pontificé é irrefragavcl. Não obstante,
POI' uma divergencia calculada, ha sobre a paternidade real desse estrondoso
documento nuvens, que não é dimcil espancar, mas que ainda a m~ito:i espiritos
mal esclarecidos a escondem.

Erro grave é pensar que o probabilismo, a doutrina que tantas orthodoxias
e lantas moraes admilte quantas as diversas cathegorias de paladares possiveis,
tenha expirado com a primeira lilteratura dos filhos de s. Ignacio, com os livros
de Molina, Escobar e Bauny. Ainda hoje ha, no aprisco da obediencia romana,
pabulo para muitas r.redulidades oppostas e disfarçada complacencia a duvidas,
que habilmente se exploram, conforme o ensejo, ora n'um, ora no contrario sen
tido. O continuador supremo do Evangel!lO e da tradição christã não entende
prudente assoalhar de uma vez aos olhos do universo as consequencias da sua
divindade actual. A Schola T olog01'um é o como tabernaculo, onde certos raios
perigo os da sua gloria reservam-se cautelosamente para as occasiões propicias.
Por ora muito carecq aiuda animalisar-se o genero humano, para se não insurgir,
quandu o conheça, contra um principio que, na perfeita deducção das suas conse
quencias, na sua perfeita applicação, exclue a intelligencia e a liberdade. Bôa
precaução é, pois, a da infallibilidade, meio occulla, meio patente de cima da sua
tripode. O reposteiro, que a guarda, com as suas indiFcrições e os seus segredos.
não lhe concorre pouco para o prestigio dessa magestade. Os que por alli pódem
ter accesso á privança do nume, e descrever aos de fóra os mysterios da terceil'a
revelação, ora levantam intrepidamente a cortina, ora a deixam cahir com filial
rl'cato, afim de que a cada indole se ofTereça o alimento, a visão, a idéa que lhe
convenha: - aos doceis a perspectiva nua do absolutismo pontificio; aos capazes
de rebeldia o entremostrar-se apenas desse ideal, dissimulado, colorido, incom
plelo.
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Por essa estrategia O alcance indescriptivel do poder ultimamente confiado ao
papa envolve-se n'uma penumbra, que deixa tranquillas deante do abysmo almas
sãs e nobres, a quem as consequencias nefastas da doutrina infallihili ta, esboçadas
no Syllab~~s, fariam rccuar, se no interior do espirito lhes estivesse a idéa exacta
da auctoridade religiosa que ellcerr'!\ aquelle decreto pontificio. A supposição de
que esse manifesto da autocracia papal não tem força de lei na igreja j de que é

um documento estranho á soberania do chefe do catbolicismo: de que não ohriga
Dom a fé, nem os actos extel'iores j de que não é nom uma série de dogmas, nem
uma ordenança disciplinar; essa illusoria supposição os cega, os po ue, iudul-os
a conciliar as s.uas sympalhias mais ou menos profundas ao movimento liberal da
sociedade moderna com a repugnaocia que lhes inspiram em geral as theses reac

toras professadas no Syllabus.
Arduo não é, porém, demonstrar que o Syllabus impõe-se dogmatica e disci·

plinarmente ás consciencias fieis, e que, perante Homa, 1J0je, a orthodoxia fóra

delle é impossivel.
Copiosissimo. e d'entre os mais auctorisados, é o numero de tlJeologos qu e

lbe descobrem os caracteres e o vigor legislativo de um verdadeiro documento

papal, exarado erc-cathedra.
O allemão Schulte, cuja competencia profissiooal nestes a sumptos está reconhe·

cida entre as mais proemineutes do catholicisml1, é desse parecer. (') O dr. Ward.
um dos mais sabios ?'eviewel's catholicos da capital de Irlanda, sustentou. n'um
celebre orgam religioso, essa opinião, espantando-se de haver quem della ainda
hoje duvide (' '); e os ensaios, onde, em defesa do moderno catholicismo, expunha
assim, com essa franqueza, a procedencia papal do Syllabus, mereceram de Pio IX
especiaes agradecimentos. ("')

D'entre os representantes do ca tbolicismo pontificio que se cons~graraJll a
historial' o concilio do Vaticano, um daquelles que maior acceitação têm alcançado

no mundo ultramontano é sem duvida o padre Sambim, da Companbia de Jesus.
Membro dà ordem a cujos canoni tas se deve principalmente a elaboração theolo
gica, o desenvolvimento historico e a divulgação conlemporanea do ultramonta
nismo, ninguem mais que elle tem direito á confiança, no expor e commentar a
genuina theoria papal. Ora, 11 padre Sambim professa abertamente que o Syllabus
é um acto doutrinal do Pontifice. « Tendo o sobuano pontifice >l, diz elle, « con
demnado, no Syllabus, os principios do liberalismo, entenderam alguns catholicos,
acreditamos que de bÓa fé, mas desencaminhados pela corrente das idéas modernas,
que Roma desacertara; que não estava ao nivel do desenvolvimento da epoch~

actual j que m"rastava a ig7'eja pOI' uma desastrosa vereda. » (•• , ') E, algumas

paginas adeante: « Dissemos que, no Syllabus, condemnm'a Pio IX. 'os en'os
mocZernos. Esse acto elo cher.! da igl'eja causara profundo espanto no meio dos

(') Power or the ?"oman popes. Translated by Sommers. Adelaide', 18; J.
(.. ) Dublin Revieto. 1874, julho; pago 9.
(,. ') Ibid. 1870, julho; pago 224.

(....) Hist. du cone. recum, et génél', du Vatic.; cap. lU, pago 39,
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catholicos Iiberaes. Aflgurava-se-Ihes que o papado lel:ava a igl'eja por sendas
acanhadas; que Roma errm'a, e não e~ta\'a a par das precisões do tempo. Des
vairados por doutrinas erroneas, não podiam comprehender essa nobre o1,dacia
elo elepositario ela vel·dade. Poder-se-llia crêr que, nesle pout;), o consideravam
anlcs como chefe de uma eschola, a que lhes era licito contrariar, do que como o
mestl'e da cJoutl"ina, a qt,em deviam s14jeitw'-se. àlas o que ainda mais os
atemorisava era esse instinctn divino, que de toda a parte se entrava a m,lDifestar,
e que volvia todos os cOI'ações "ealmente chrisUlos pal'a a banda de Roma,
como centro in{ullivel da vel·dade. » (')

Oulro sacerdote, dignitario da igreja, redacLor em chefe de um dos orgams
catholicos mais conceituados na Europa, bomem de vaI iado saber ultramontano,
propugnador devotadissimo do credo papal, Moignn, accusa de blagphemo o grande
phl'sico inglez Tyndall por u!?a allusão irreverente ao Syllabus. l")

Uma ordem religiosa de altos e antigos serviços ao catbolicismo, nucleo de
lheologos de grande fama, a congregação do Oratorio, n'uma declaração cullectiva
e solemne, ha poucos annos, depois do concilio, confirmou a auctoridade obrigatoria
do Syllabus. Corno intérprete della, o padre Pelelot. n'um ducumento publico,
assegura que « a todo o oratoriano é imposto aC(:eit01- o Syllabt's no sentido
pontificio, e não sómente o que elle conclemna, como ú qtte clesapp,'ova. I) (".)

Em toda a parte essa lem sido a theoria, a lição, o procedimenlo dos que
se presam de verdadciros catholicos romano, e por alli têm merecido as ben
çãos da tiára.

Em junho de 1873, por exemplo, os deputados francezes dedicados a Roma
adheriram ao Syllabus, n'um papel solemnc, a mensagem dos membros do con
gresso opera rio de Paris a Pio IX, entre cujos signalarius avultava o nome de
Ernoul, posteriormente ministro da instrucção e do cultos. «Queremos, santissi
mo padre», e;;cl'eviam os subscriptores desse acto d~ fé, « queremos firmar o passo
no bom caminho,e confortar-vos o coração sac:ado de tantas amarguras, profes ando
a absolula adhesão de no,sa i..telligencia a todas as clecisões infalliveis provenien
tes da cadeira de Pedro. Convencidos de que as vossas decisões, e nomeadamen
te o grande e intl'épido Syllabus, preservativo de toda a virtude social, por isso
que proscreve e condemna tocla rrronia contraria, são pcwa qualquer cathlJlico
since)'o Ct ,'egl'u rpmctica dos seus ClCtos, é de nos~a vontade amolgaJ'-lhes

(.) Gp_ cit., cap. IV, pago H.
(.. ) As palavras do illustre sabio inglez são estas: (( Fio que, actuando

nos catholicos, ainda filais do que se viesse a exercer-se obl'e a propa
ganda protestante, a força modificadora interior da scieneia eliminaní diversos e
gl avissimos abuso., t:J, ent,'t:J elll's, CSSI'S pI'oces os da média edade, que, com
gl'ande escandalo dos homens intel1i~l:ntes do seeulo XIX, têm sido LlOvamente
poslos em u o nestes dous annos.» E a propusito destas sensatas rellexõl's que
aque\le apologista do chrislianismo ultramontnno escreve: « M. Tyndall fait-il
~\Iuslon au concite du Vatican et au Syllabus? Il blaspheme1'ait (tlOI'S ce qu"il
tg~w"e, et son hommage au catholicisme ne serait qtte simulé. II MOIl;~o: La
(Ot ct la sciellce. Paris. 1875.- Pag, 17.

(''') PIlESSENSÉ : La libCl·té ,'éligieuse; pago 11 1.

P. O. INT. J 3
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assim as nossas intelligencias conw todo o nosso pro~edel' p"ivado e pu
bl·ico. n (,)

No congresso de Lyão (24-9 de agosto de 1874;, um dos mais importantes d'en
tre os que o romanismo tem coni;regado ('*), não foi menos decisiva, quanto ao
vigor dogmalico dQ Syllabus, a manifestação ullramontana. « Santissimo
padre n, escrevia a fiel assembléa, « nossa dedicação não tem limites. Sim, o que
acreditaes, nós o cremos; o que amaes, amamol-o nós tambem; queremos o que
quereis. Com toda a energia de nossa alma, portanto, adherimos a todas as lições
p,'ocedentes da bocca elo vigal'io de Jesus Chl'isto, Somos, e estamos determi
nados a ser sempre, os homens elo Syllabus e da Encyclica, os fieis e denodados
campeões de todas as doutrinas, de todas as declarações, de todas as recomrnendil'
ções originárias do infalllvel successor de Pedro. »

Era nesse congresso que um leal sulJdito de Pio LY, La Tour du Pin Chambly,
um dos agentes da propaganda clerical no exército, exprimia-se assim: « Incapa
zes das s.uhLilezas da eschola liberal, nossos espiritos são catholicos sem restricção.
Se, portanto, nos empenhamos u'uma obra, como esta, de alcance social, não. foi
senão por firmemente persuadidos de que ha uma doutrina social necessaria e im
mutavel, e de q~te essa doutrina assei;; elefinída estei no Syllabus, para que ninguem,
que bumildemente o siga, corra o perigo de extraviar-se, e desencaminhar seus
irmãos. E ta a nossa bttssola.» A metaphora teve, pouco depois, n'outra occa
sião, um~ variante digna de nota !l'um escripto de um prelado muito conhecido, o
arcebispo de Arras, que exalta á maior altura theologica o Syllabus, apontando-o
como « o phm'ol lttlninoso alçado pela in{all-ivel mâo de Pio IX.» (.•. )

Na Hungria, ha quatro an~os, o romanismo, por bocca de um dos seus belli
casos propugnadores, o conde Alberto Ap[Jonyi ,professa\'a francamente, n'um pro
gramma publico, enthusia 'Licamente applaudido pela imprensa ultramnntana, que
os artigos do S!Jllabu~, além de adversos ao liberalismo, são « os urticos meios
legitimos de combate cont"a eUe», e que (C desamparai-os equivaleria a desam
parar a fé. » (... )

No 13['azil, pOI"m, a dúvida ainda, se é possivel, mais vem liquidada está
boje; porque o ensino omcial dos bispos tem sido expresso e percmptorio. Os pas
tores sagrados fallaram: as ovelhas lião têm mais o direito de opinião livre.
cc Acceito com a mais rendida submissão », declarava, ha Ires annos, o prelado
fluminense, « tudo quanto a Santa Sé tem ensinaelo,o reprovo tudo quanto elia

(') Univel's, de 29 de abril 'ele 1874.

e") Entre os membros desse congresso assignalavam-se notabilidades eminen
tissimas na seita romanista, como os arcebispos e bispos de Lyão, Nimes, Hébron,
Orau e o famo o mon cnhol' de Ségur. .

(., ') Univel's, de 25 de novembr'o de 1875 ; cc Nous alfirmons de la maniêre la
plus expresse que non seulement les leçons pbilosophiques, théologiques seront ell
tout confol'mes aux d,lctl'ines du Saint-Siêge. mais que nutre sollicitude veillera à
ce que dans les di?"'ers branches ele Z'enseignem.ent "ien ne puisse heuTtel'
les principes p"oclamés pal' le Sytlabtts, ce pha?'e lttmineux DRESSÉ l'AII LA
MAIN INI'AILI.IllLE J)~ PIE IX. au milieu des ténêbres que \'el'l'eur et l'impiété accu
mulent ue toutes parls. »

(.•.• ) L'Unível's, ele 20 d~ janeil'o de 1872.
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tem "ep"ovado; em especial proCe so tudo o que tem sido declarado no Ecume

nico Concilio do Vaticano e o que esta incluido em cada um dos al·tigos do
Syllabus de Pio IX. >l (') Eis <fbi, com inexcedi\'el claresa. definida a posição

dos fieis em presença do Syllabt~, a auctoridade religiosa do Syllabus re

lativamento aos fieis. A santa sé tem exercido O· seu magiste1·it~m em

innumer.aveis occasiões, ensinando \'erdades, e reprovando heresias; ma , d'entre

esses actos sem conta da soberania papal, os que mais especialmente obrigam

as consciencias christãs são os decretos do concilic de 18iO e o Syllabus de

1864. Nem, portanto, as constituiçõe~' apostolicas do synodo vaticanense, apezar

da sua solemnidade immensa, é elle inferior; e, entretanto, a constituições

apostolicas sem duvida nenhuma são o exercicio mais authenticn, mais elevado,

mais positivo e mais amplo da supremacia pontificia. Dest'arte, para os que
a il'J'eligião do liberalismo não ti\'er desmandado por ora, das fileiras orthodoxas,

não ha vacillação nem di~cordancia permissiveis: as constituições Dei filius,
PastO/o retemus e o Syltabus-taes as eminencias culminantes da fé, os trcs códigos

do catbolicismo genuino.

No Brazil hoje indubitavelmente é o bi po de Olinda o de mais extensa repu- g
tação e mais reconhecida auctoridaele ultramontana. Pois bem: o Syllabus é aos ~

olhos de FI'. Vilal, como aos de d. Pedro de Lacerda, um decreto pontilicio, uma ~

lei da igreja universal. Em 1873, o ardente pl'Omolor do connicto episcopal, de- g
fendendo o principio ultramontano que confere á jerarchia clencal, nas collisõe .~
enll'e o estado e o sacerdocio, as Cuucções de arbi tragem suprema, lembrava, .

contra o principio oppo to, o anathemas da igreja; e o documento, que invocava,

des a condemnação, era o Syllabt~s. ("j « Chega de Roma >l, diz elle, mais adeante,
no mesmo opusculo, « uma con ·tituição pontificia. acompanhada de um yllabt~s

de vaJ'ios erros condemnados pela elttctol'idade il1 (allir,el da Santa Sé; são
esses erros os reguladores ele muitos governos hodiernos, e, por isso, o sup,-emo
past01- da igreja condemnou-os por amor da temporal e eterna felicidade dos
povos.» (.. ,)

Nem o bom senso pôde admittir outra solução; porque o Syllabus, ainda quan

do não soja materialmente, na Côrma, um acto da infallibilidaele rontifieia. ainda

assim, pelo menos, incontestavelmente, abrange em si todo' O' requisitos capitae elas

decisões proCel'idasex·cathedl'á Petri,da deci ões de fó. Determinando por elimina

ção os actos que apresentam. na igreja, e se caracter obrigatorio, escrevia, em 18iO,

o, hoje cardeal, e enlão jil arcebispo de 'Vestmin ter: « Falia o pontifice ex-ca
thedni, quando, e sómente quando se enuncia como doutor e pa tor de todos os

christãos; por onde, excluem-se da inCallibilidade t(ldos os aclos do pontifice

como pessoa privada, como doutor particular, como bi po local, ou como sobe-

. (~) D. PEDRO MAlHA OE !.,lCERlIA: Reclamação. Hio de Janerio, J8i3.
Pago 20.

(") « O contrario é doutl'ina condemnada pela ig,-eja de Det~s. (Syllabus,
pJ"Op. ti.)) O bispo de Olinda e os seus accusado,-cs no tl'ibunal elo bom
senso, pelo mesmo bispo. Pago 7. in fine. .

(.. *) Ibid.> pago 59.
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rano de um estado.» (') Que o S'Yllabtts não está em nenhuma destas hypo
theses reservadas, que é, por cúnseguinte, uma definição de fé, não seria custoso
demonstrar.

O Syllabus foi remettido aos bispos do orbe catholico inteiro mediante uma
circular do cardeal Antonelli, que resava assim: «Ainda não cessou jamais o
nosso sa~tissimo Pio IX de P"oscl'ever os erros principaes d'estes desgraçadis
simos tempos, ja nas suas encyclicas, já nas suas allocuções, etc. Como púde,
todavia, succeder que nem todos os actos pontificios cheguem a cada um dos 01'
dinarios, houve por bem o mesmo SObera110 pont'ifice que se escrevesse um Syl
labus d'esses erros, destinado a enviar-se a todos os bispos. Out,-08im man
duu-me elle prover em que esse Syllabus, impresso, fosse enviado a v. ex. revID.
na occasião eID que o soberano pontifice entendeu convenil:Jnte escrever mais um a
carta encyclica. Dou-me pressa, poü, em encaminhar a v. ex. o dito Syllabus
com estas leUras. J) (")

Partamos da ['egra formulada pelo celebre commL'nlador dos decretos pseudo-con
ciliares do Vaticano. Que o S'Yllabus fui expedido pelo papa, mediante apenas o seu
secI'etario, o ministro actual da tiara, é evidenll:J. Em que qualidade, porém,
fallava então Pio IX ao episcopado? A summa dos erros do seculo, em que ca
lacteI' a ordenara elle? em que caracter a sanccionou, e endereçou aos seus im
mediatos na jerarchia romana?

Como pessoa privada? Não; porque Antonelli não é, nem era, uni amanuense,
Um procurador particular de P;o IX, senão sim o medianeiro antigo, notorio,
omcial do throno pontil1cio no governo da igrC'ja. Não; porque o Syllabus era
endereç ado aos bispos como ,abreviada reproducção elas cncyclicas, das allocuçõcs.
das dclinições dogmaticas do papa. Não; porqu,e a pessoa que o fez redigir, que
o ratificou e mandou espalhar pela christaodade inteira, foi a mesmo soberano
pontifice, que, nessas diversas classes de actos e Il:Jllras apostolicas, ensioara ao
mundo como intérprete snpremo da revelação divina.

Seria então como doutor particular? Tambcm não; porque nenhum theologo.
nenhum canonista, nenhum moralista christão, por mais sabio, orthodoxo e vene
rando que seja, é comp tenle para doutrinal' sobre a fó e a disciplina aos bispos,
testemunhas apostolares da tradição religiosa.

Seria como bispo local? Não, ainda; porque o S'Yllabus não era um regi
mento para a diocese de Roma, não era um estatuto peculiar ao cll:Jro da cidade
eterna, mas uma cummunicação universal ao episcopado, uma série de theses
professadas á catholicidade inteira. uma lição a todas as igrejas.

(') MA~NING: I-list. du cone. du Vatic. Cap. II. pago 78.
(,,) Eis o texto: «Not,-e T. SS. Pie IX n'u iama'is cessé de proscri"e les

principales erreurs de notre tres malheureuse époque, par ses Encycliqul:Js, et
par ses allocutions, etc, 111ais, comme ii peut arriver que tous les actes ponliti
caux ne parviennent pas à chacun des Ordinaires, le même Sotbveruin Pontite a
voultt que I'on rédigeat un S'Yllabus de ces mêmes I:Jt'l'eurs, destiné à étre euvoyé à
tous les évéques. Il m'a ensuite ordol/nê du veliler à ce que ce Syllabus im
prime fut envoyé a V. E. R. dans ce temps ou le même Sottverain Pontire a
Jugé à propos d'écrire une autre Lettre Encyclique. Ainsi, je m'empresse d'l:Jn
vorer a V. E. ce S'YllabttS avec ces Lettres. »
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Seria, pois, emfim, como soberano de um estado? Não; porque esse documento
. não é uma constituição politica, in~tituida para os estados pontificios, não é um código
de administração temporal, mas um complexo immenso de doul.l'iua sobrenatural,
que abrange a universidade infinita da sciencia humana e divina, quo compre
bende assim o governo das cousas da terra, como o dominio da obsorvação phy
siea, a moral, a disciplina, o dogma, a actividade intima o a actividade social,
a vida presente e a vindoura.

Log,), é DO exereicio da sua auctorid.lúe incomparavel e illimitada que elle se
pronun0ia DO Syllabu~: é como doulllr, como hispo, com::> soberano universal,
como ponlifice infallivel.

Accre~ce que circumstancias muito eloquentes, milHo decisivas, comprovam
até á extrema evidencia a significaçã) dogmatica desse acto. A primeira é o
coapparecimento delle com a eucyclica QI,anta cura, cujo vigor dogmatico é
reconhecido entre os ulLramontanos de todos os matizes. (.) A carla papal e o
indice dos erros foram enviados simultanoamente aos bispu ; e, para que essa
juxtaposição, que apparentemente poderia passar por méra coineidcucia, não
deixasse de exprimir enlro o Sy!labus e a encyclica um nexo positivo de depen
dencia e associação, love o pO:itifico a cautela de fazer publicar polo cardeal
ministro a sua deliberada intenção de que fossem ambos escriptos e promulgados
conj unclamen te.

Depois, os discursos do pontifice mesmo estão cheios de homenagens, de con
sagrações ao ,-,yllabus. que Pio IX, em suas alloeuçi'itls, não trepida em ligar
constantemente á encyclica de 186\. O proprio papa I!lo assigna a elle honras
supremas, qualificando a ambos indistinctamente corno as duas grand~s prol1ssõt::5
de fé dos nossos tempos, e ao Syllabt's em especial como a anchora dl:l segurança
para o futuro. (")

Qualquer dessas duas pondl:lraçõl:ls bastaria. perante o senso commum, longe
das argucia da theoloaia ultramonlana, para lirJuidar este ponto. de,illudindo
os animos que presumem, apezar do Syllabus, harmonisar o respeito á orthodox ia
inf<lllibilisla com a dedicação á liberdade e á sociedade moderna. Outro argumento,
porém, ainda, além desses, occorre, que, por andar geralmente despercebido, não
deixa de ter um alc,lnce extraordinario. Durante o concilio do Vaticano, poucos
dias dep is de sua inauguração, uma bulla pontificia, affixada nas paredes de
Roma, commill3va excommunhão maior contra os que não acceitassem as doutri
nas dI) Syllabus (. "~. Deliberava então a supposta assembléa synodal da cbris
tandade; os bispos, que se inculcava representarem-n'a, achavam-se alli congregados
no recinto da grande metrópole do orbe papal. A bulia, portanto, ainda encerrada
materialmente nos limites da cidade, tinha, d'alli mesmo, irradiando sobre o mundo
fiel, presente na pessoa dos prelados, uma promulgação formal e compll:lta.

(') cc Cardinal Antonelli sent t,) them (tl1e bi -hops) at the same time the
Encyclical of December, J864, which is a documeltt or dogmatie authority. »
J. H. NEWMAN; A lettel' addj'ess. to his grace the- dl,he of Nortolk, Si 7, pago 78,

(") PlQ IX; IJiscol'si, vol. l, pago 59. -
(u.) PRESSENSÉ; Le cone. dt' Vaticano Cap. V; pago i2q-,
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Diverge, até certo ponto. deste nosso juizo, é verdade, um theologo allemão,
Fessler. Seu tractado acerca da ve"dadeira e da falsa infallibilidade foi. como
reconhere Newmann, escripto com o fim de reduzir ás suas dimensões reaes <\s
imputações all:livosas ao concilio e ao papa ('). Adhere elle á opinião de alguns
theologos, que não olham o SlIllabus como um acto proveniente ex-catheclra;
mas, ainda assim, não chega a asseverar que realmente não tenha em si a força
dogmatica. Antes, é, no seu entender, assumpto que até agora está por aprofundar
e decidir, e cuja ventilação pertence á theologia ("). Até lá, todav.ia, neste meio
tempo, elle proprio sustenta que todo suhdito do papa é obrigado a curvar-se ao
Syllabus, que do padre santo emana, e na auctoridadl:l delle estriba. « AlJ,tes do con·
cilio do Vat'icano era deveI' de todo catholico inclinm'-se e obeclrJcer ao Syllabus;
e essa obrigação de consciencia, o concilio vaticanense não alterou-a. » (... )

A dissidencia de Fessler, por conseguinte, não contraria, em ultima analyse, as
nossas conclusões. Para quem, como nós, não pretende julgar e sentencear a
infallibilidade senão antes pela sua infiuencia el1'l:ctiva nas acções humanas, indi
viduaes ou oociaes, do que pela sua genuinidade ou bastardia perante a sciencia
revelada. pouco ou nada importa que as condemnaçõeo do Syllabt's sejam artigos
do symbolo romano ou leis disciplinares da igreja. Impostos á rasão como canones
de fé, ou á consciencia como normas praclicas da vida, o seu titulo á submissão
passiva dos crentes, a sua força obrigatoria é, n'uma e n'outra hypothese, a
mesma. No parecer, portanto, do celebre bispo não ba rasão de t,;anquillidade
para ninguem. quanto aos perigos do Syllabt~s; ha, pelo contrario, ás apprehen
~ões dos amigos sollicitos da liberdade e da paz religiosa um novo e tanto mais
ponderoso fundamento, quanto .Fessler mereceu, no coneilio do Vaticann, a alta
confiança do carl(o de secretario geral, e o seu lIvro recommenda-se aos ortho
[loxos com uma approvação formal do papa (•.•• ).

Sómente Newman, entre os theologos de larga nomeada, não acha no Syl
labus nem Glogmas nem preceitos de conscienria. Mas nenhum dos seus argu
mentos resiste á mais leve pressãu do racioci nio l" "').

São apenas symptomas da decadencia de um alto espiritn, tristes demonstrações
da miseria humana, revelada no mais singular contraste enlre a tina compleição do
talento que os concebeu e a puerilidade ridicula dos sophismas de que são tecidos.
Reconhecendo que o Syllabus é « uma enuml:lração de proposições erroneas, taes
quaes tem sido condemnaclas por Pio IX durante o seu poutificado» (...... );

(.) 'EWMAN: Op. cit., S; 7, pago SI « ... reducing what was said to be so
monstruous to its true dimensions. "

(•• ) FESSLER: La vraie et la tausse infallibilité des papes. Pags. 8, 132, 134.
( ) Imn., pago 8.

( ) FESSLEll: Tl't~e and talse 'i'llfall-ibil'ity. (Tra(1. ing. London; Durns and
oates 1S75).

( ) NEW.\IiU(: Op. cito S; 7, pago 78.

. ( ) «Sl1ch condemnations are no inventious ofPius IX. The Syllabus is a
.co\lection of such erroneous propositions. as he has condemoed during his Ponti·
ic~te:» ~~W~u.-N; Op. cit.. ~ 7. pa~. 78.
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admitlindo que esse documenLo foi expedido «por ordem do papa» (.); susLen
tando que elle « se deve receber com submissão profu,nda, como endereçado,
que é, pela auctoridade pontíficia aos bispos de tada o Ol-Ue)l (•• ); chega a
confessar-lhe a « sancção extrinseça, indi?'ilcla» (. "), do pontifice romano; mas
nega que o oraculo infallivel o houvesse authtmticado « intl"insecamenlel), (....)

Assim que, as heresias especificadas. sob a comminação do anathema, no
Syllauus são, ponto por ponto, as qt;e a infallibilidade papal tem reprovado; e,
não obstante essa conformidade irreprehensivel entre os erros catalogados nelle e
as sentenças da Liara; não obstante ser elle feitura de uma concepção papal; não
obstante ser por decreto tio Padre Santo que se deu a publico; não obsiante 11aver
ido oficialmente dirigido pelo vigario do Chl'isto à hierarchia episcopal; não

obstante impôr·se auctoritariamente á submissão do mundo fiel, e abranger sob sua
jurisdicção toda a christandade pontificia; - não obstante isso, o que o abriga, o
que o auclorisa, o que o sanclifica é apenas a sancção exttlnta do supremo arbi
tro da fé infallibilista! 'rodos esses illimitados titulos á ouediencia unível'sal,
bastou a conferir-Ib'os o cunho exl1'Ínseco de Roma! Que mais lhe adiantara
então, que maiores creditos de omnipotencia lhe grangeara, esse cunho interiol'

do papado que o oratol'iano inglez lhe contesta 'I E cm que consiste, a ser assim,
esse cunho interior, essa pr'etendida sancção int)-il<Seca do papa, se não é justa
mente nesses requisitos que Ne\vman mesmo reconhece impressos no Syllabus?

Liquidado o raciocinio do theologo ultramontano, as duas especies de sancção
que eUe discrimina vénl a ser decididamente a anlithe~e dos des"ignativos com
que as qualifica, Tmvertem se uUi diametralmente os termos do mais vulgar bom
senso, Conforme as premissas que eUe proprio estabelece, a sancção extl-iflseca,

-a que se traduz na obscl'I'ancia estricta de solem'nidades materi~cs. em pre·
ceitos de mera praxe oxterior, na enunciação de certas e determinadas clausulas
oficialmente prefixas, a que, em assumptos como os religiosos, .que interessam
(lrofundamente o e tado moral do homem, a consciencia. o destine futuro das
almas, será. quando muito, um criterio convencional de disciplina entre os fieis,
mas nunca um intimo e decisivo signal da verdade eterna perante as duvida
humanas, - esse genero de sancção é a que falta ao yllauus. A outra, im, a
que jaz no exercicio elrectivo da auctoridade religiosa, doutrinal, jurisdiccional ou
legislaLivo,-seja qual fôr, ~ais ou menos directa, mais ou menos curial, mais ou
menos solemne, a fÓl'ma ostensiva da promulgação-, essa, que é realmente a ver
dadeira sancção ínt?'inseca, a essencial. a unica importante; imprescindivel, efli
caz, é exactamenLe a que se lbe não póde contestar.

Os requisitos de que Newman faz depend.er a sancção intima reduzem-se, por
assim dizer, ás fórmulas de chancellaria, a apparencias accidentaes, alheias á

(,) luid.

(•• ) « The SyUabus. then, is to be received tv-ilh protound submúsion,
as hal'ing been senL by lhe Pope's authol'ity to the lJishops of the world. »
Op, cit" pago 79,

(H') « lt certainZ'y has indirectly his Ithe Pope's) extl-insecal sa11ction." l)

Ibid. '

(....) Ibid.
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inspiração, ao obje(;lo, ao fim dos decretos pontificios. Na estimalil'a delle, o,
Syllabtts não é um acto official. porque não vem firmado com a declaração, por,
exemplo, da « decretado em Roma, po'r Pio IX )l, ou « assellado com o anel da
Pescado)' »; não é pessoal, porque não lraz o endereço da « venerat'eis innãos n,
ou « filho dilecto n, nf.m o poulifice enuncia-se no caraclar de « Pio, bispo»;
não é immediato, porque tem como inlarmediario o cardeal minislro. (,)' Digam,
porém, o que disserem os praxblas da escholaslica ullramoulana, o que ha-de ser
sempre de i[lluilil'o bom senso, é que todas essas solemnidades não passam de
clausulas exteriores, de simples rubricas - indilferenles á ma leria, á significação
real dos aclos papae , onde qual' que a ingerencia, o proposito, a inicialiya do
chefe da igreja l'ôr, como no caso aclual, p~lenle, confessada, iriconcussa,

Pois o Syllabus foi enviado a toelas as dioceses do mundo medianle reso
lução do papa, e o popa não sanccionou intl-insecamenle o Syllabus? Pois o
facto de ser elle expedido pelo minislro ponlificio, em nome do ponlifice, não n'o
sella com o cunho da sua approl'ação? Pois o cabeça da christandade latina auc
lorisa, ordana a divulgação de um documento theologico e canonico ao universo
christão, sem n'o ler? e, se o lê, lião lhe percebe as inexaclidõas? e, se desta,
sorte o deixa correr, não n'o lem ipso {acto ralificado? Pois o mestre infallivel
da fé enlrega assim, por um aclo seu, as almas ás lIuclu,ações do erro, deixando
vogar, sem o seu contl'aste, como ralúlogo de he_ esias condemnadas por elle ("),
idéas que alie não tenha condemnado, que não sejam heresias? A sophbtica ullra·
montana engendre a seu goslo a~ subtilezas que quizer: a opinião ri dessas mise
rias, e o chrislianismo decadenle, o cspurio chrislianismo ullramontano não'ó
com esses expedientes que ha de lucrar muitos dia mais de vida,

Nem licilo ó dizer, como esse advosado pontificio, ,que Anlonelli, remeltendo
o Syllabtts aos bispos, exarcia simplasmente as funcções de ministro de estran
geiros. (...) Se a phrase se emprega aqui na accepç50 po];tica, o erro ó palmar:
como soberano temporal dos anli:?os Estados da Igreja, o pontifice romano não
tiuha, nem podia ler, ainda ao tempo em que o era, im[Jcrio nenhum sobre os
subdilos, de nações independentes; e hoje, deslronade, felizrr:entc, dessa funesta
soberania, as suas relações exteriores com os goveroos que ainda as não cortaram,
limitam-se á coufissão apenas do ascendente religioso, moral, delie sobre as almas
cren leso Se ó figu rado o ti lu lo; se a designação de minist"o de esll'Q??geil'os aI,
Iude á dignidade propriamente ecclesiaslica do secretario de Pio IX, mais fla
grante ainda será, se é passivei, a impropriedade; porque, canonicaÓ)enle fal-

(*) The Syllabus is nol an oméial acl, bccause iI is not signed, for instancc1
wilh « Datum Romae, Pius P. P. IX, » 01' « ub annulo Piscatoris ll, 01' in some
other way; iI is nol a personal, for he does nol atldress his « Venerabiles Fru
Ires », 01' « Dilecto Filio )l, 01' speak as « Pius Episcopus »; il is nol an immediale.
for iI come lo lhe 13ishops only lhrough lhe cardinal minister of State, » Ibid.

(.. ) iI Syllabus cornpleclens p"oecipuos nostl'ae aelatis err01'es qui '/'Iotall'
tur in alloeutioltib~ts'consist01'ialib~ts, in e'/'leye/-ieis, aliisque aposlolieis litle
?'is sa'/'lctiss 'mi dom'i1~i nostl'i Pii Papae IX.,

(, .. ) «17tis Colleclion of E1'1'ors (lhe Syllab~ts) was sel1t by h'is (the Pope's)
foreígn Ministel' to the Bishops,ll ~EW,ItA:\': Op, cit" Si 7, pag, 78,
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lando, sob a constituição nnitaria o autocratica da igreja ultramontana, os bispos
aão meros delegados pontificios, e as diversas dioceses do mundo, todas as igrejas
nacionaes reduzem-se a circumscripções da vasta monarchia divinamente regida
pelo papa infallivel.

A intima connexào entre a encyclica de 8 de dezembro e o Syllabus, com
provada, não só pela circumstancia externa, bem que já de si notavelmente ex
pressiva, de terem tido uma e outro por introducçãó, ao apresentarem-se á hierar
chia episcopal, a mesma carta do secretario do papa ('), mas tambem pela decla
ração, expressa no despacho de Antonelli, de haver nessa juncção dos dous do
cumentos pontilicios um calculada intento de Pio IX,-cssa intima conncxão induz
coroIlarios quc cooperam não pouco para dilucidar. aqui, a realidade.

«Já, como vos é patente, vencraveis irmãos», diz, nessa encyclica, Pio [X,
c dcsde quc, sem nenhum merecimento nosso. tão súmenle por imperscrutavel de
signio da Providencia divina, fomo exallado a esla cadeira de Pedro, ao conlem
piar, com summa dóI' de nossa alma, a horrenda proceIla movida de tantas opi
niões perversas. e os gravissimos e nunca jamais as-az deplorados males, qUll
de tanlos dcsvarios provém ao povo christão, cm cle,empenho cio liOSSO minis

tel'io apostol-ico, acompanhando as pizadas dos nossos predecessores, lcvanl,ímos a
voz, e, em mu.itas encyclica~, allocuções consistoriaes e outl'as I-lUl'as aposto

licas, que havemos publicado, condl!lnndmos os i1l'il1cipaes en'os da nossa h'is

tissima eclade, e concit,imos todo o vosso desvelo episcopal, e a tudJS os noss"s
carissimos filhos na igreja calholica uma e muitas vezes admoestámos e exortúmos
s aiJominar e fugir o contagio de tão l,remellda !Jcsto, » (") Começa o ponlifice
I'Omano, pois, a celebre dogmatisação de 8 de dezemhro de 186i. avivando á mc
moria dos bispos, ratificando, renovandu os analhemas fulminados sob o sen pon·
lificado contra hel'esias cap'itads. de onde, como da S~ta tunte 'IIalttraZ, dem~

nam as que ora lhe estão exigindo especial cuntolllplaçào: veZuti ex rontiblt,~

erwnpuml. Toda a vida pontifical do papa rlJinante é, assim, como quc evocada
alli em sua plena magestade, o US al~ eutão dezoito annos da sua laboriosa chefia
reerguidos n'uma especie de synthese COlltra o erro ferido e renascente. Ora,
quando sc considora n'esta condensação de raios ponlilicios enfeixadus no brcve
preambulo da carta papal; qU'Ill,lo e nol1 o alcance l'e,trospeclivo desse exordio;

(.) « ..•. Cardinal Antondli sending them both (the Ellcyclical and lhe Syl
labus) to the Dishops with inlroduction 01 one and the same Ictter.» Ibid.,
pago ~3.

(oo) « Jam vero, uli Vobis, Vencl'ahiles Frntes, apprimo notum esl, lOS, vix
dum, arcano divinae Pl'ovidcntinc consilill nullis ccrle nostris IIlcritis, ad hnllc
Pclri Call1,,dl'am erccti fllill1uS CUll1 vidercmus sumlllo anillli N"slri dlllorc 1101'
ribilem Salle proccllalll tol 1J1"avis opiniunibus ex<:ilillalll, cl grilvissima ae lIun
qualll salis lugellda d,llllll,J, qUile in ehrislHlllUlI1 P"lJu1ulll ex lot ('I'I'OI'lI)us 1"l,fulI
dan~, ,p,·O Aposlol-iC'i Nu.t,'i J\l'Í11Í~ldrii 0ilicw, illo,ll'la Pn:Llcecssorulll iii" ll'tll'ulll
veshgla sectantes, Nosll'am exlulilllus \'(J(:elll, ac lILLwimis in vulglls eelitis til/
r',~I',C',\' Epistolis et allocttliUlliblH iII cUlls/s/urio haiJ,t,s, fL/i'''lltlJ .-Il,ostol.f'i~
L~ttCl"S, pl'8ecipuos tristissima() nustrne actatis 01'1'111''', '.!<lIl1fH"'IIIIUS, CXlflll:llllllUC
vest~am ~piscopalcrn vigilulltiam uxcitilVflllUS, ui UIIIVCI':iOS ""lbulicae El:c!csfae
N. bIS cafl;simos filios etiam a\que el,am mOllllilllUS ut CXlllll'l"li SUIllUS, ul Iam
dme contagin pesUs, ol1l11illO hUl'l'lll'ont el dcvital'elll.» ,

I', e, 1:'1'1',
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quando se adverte, alinal, em que é Pio IX mesmo quem, ao appellar como

ponlo de partida, para os arestas dogmaticos pronunciados por clle até esse di:;,

exige, determina que, na mesma data, no mesmo ponto. sob a mesma circular,

pelo mesmo ministro, ás mesmas dignidades do clero, se remetla um indice minu

cioso daquellas sentenças, daquellas delinições doutrinaes, daquelles anathemas,
" .-quam não percebe que esse catálogo ameia! das grandes decisões papaes é, mais

que um appendice, é um elemento inlegrante, uma fracção complementar das

lottras apostólicas expedidas n'essa oec..sião ?

Eviiientemeute a força do Syllabtts não jaz, como Newman quel', nas suas re

l',~rencias; nem. para avaliar a nat IreZll o limites de cada condemnação articulada

contra as proposições que elle enumera, é de maneira 1Ilguma preciso consultar ()

tópico respectivo da allocução, encyolica ou qnaesquer outras lettras pontifieaes a

que alluda (.); nào. O assedo do theologo inglez é aéreo: é contrario <is pl'Oprias

palavras dirigidas, de ordem de Pio IX, pJr sou minisln>. ao episcupado.
Dasta lór com altenção a ci rcular supra-tran ·cripta. O papa suppõe que as

suas allocuçõ.:lS, eucyclicns, breves () bulias não lenham chegado á presença de todos

os prelados. Se o signilicadu c a extensão dos 1IDathemas pronunciados n'esses

documentos depentlessclO espceialmente da ClJutextura de cada um delles, qual seria,
pois, o meio naturn!, obvio, unico, de emendar a ignorancía dos bispos, de intei

rai-os, C-OIU ponclualidade. e segurança, de todos e~ses actos pontifieios, de todas
e sas definições de fó, mora! ou disciplina? Transmiltir-Ih'os, sem dúvida, om·

cialmente, colli"idns, authenticados, na sua integra textual. Foi isso o que pra

cticou a curia? Não. Em vez de lhes rellleller por inleiro, com as facilidades

que a imprensa hoje pruporciona, o traslado tiel dos uocumentos ignorados ou

mal conhec:idos; em vez de aconselhar-lhes, sequer, a aCl(uisição. a ponderação, a

divulgação desses escrilJtos; concebe, ordena, remetle-Ihes o Syllabus. Qual é,
portanto, a conclusào.-so o deve;' fundamental dos l.Jispos é, como é iueontesta

velmente, pos,uir a ,ciencia compluta da urthodlJxia, exarada, em tãu considera veis

dimensões, a respeilo de mat:'rias lão substanciae', nos actos doutrinaes e legislativos

do pontifice rom.lno -que conclusão é a d'aili, senão que o Syllauu~ suppre, no

csscncial. as leltras apostolicas individuadas nos nitenta arligns dclle? quP, onde haJa

mais ou menos dilatação n'estes do que n'aquellas, é o Syllabus que Ihe~ amplia

ou restringe a ellas ljsentido, não ellas ao Syl/abus, islo ci, que inlerpretalivamonte

as FórlUulas cond :lllllatorias e definitivas do Syl/auus têm prel'erenc:ia, cumo aullJen

tica expressão da vcrdado christã, <is decisões papaes anteriores? qne, cmfim, o

Syllauus é o calhecismo actual e omcial do cathulicislDo romano?

Newman escreve que o Syllabus fui, da parte de Pio IX, uma demonstl'(lção
de pat<lrnul sullicitmle 2Jelo l'<I&anho tIo Se:"wl·. (oo) ~Ias enlão uma de duas :

OU (JS proposições cJl1demnauas ll'elle sào exal'lH, irreprehensivel, mathematiea

ment,) idpnficas ás ruprovadas nos netos aposlólicos a que, s roferencias desso

ducul1lenlo alludem; c, nesta hyp;!thesc, ocioso é di cutil' o cal'Hcler dogmatico do

(') NEWMAX : Op. cit.; pago .~, 8't.

(.• ) Op, cit, ; p~g. 8~.
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Syllabus. uma vez que, dada e~~a escrl/pulo~a conformidade enlre elle e as fontes,
a lição dos Eeus artigos substitue. dispensa, cm ullima análys~, a lição deIlas, Ou,
se entre o Syllabus e os monumentos dogmaticos cJ.e que faz 'menção admitte-se
diserepancia; se do Syllabus para elles ba uma dependencia absoluta; neste
caso, nem se alina cm que 6 que eon~isle. em Sl/mma, a solUcitude paternal

de uma providencia que deixa mais ou menos o episcopado na mesma ignorancia
e o ensino catholico na mesma obscuridade que d'anles, nem, de mais a mais. se
livra Pio IX da culpa, inconcebivel n'aquelle que se presume a pedl'a fundamental

da igl'eja ('.); de haver, levemente. ereado á fé mais um perigo, aos crentes mais
uma oeca~ião de incertezas, disputações e erros,

Afinal, o que não tolera duvida é que o Syllabus, se não constitue um corpo
de definiçlles d,)gmalicas, é, pelo menos, (e cm relação ao nosso intuito não se ba
mister mais) um conjunclo de disposições preceptivas e prohibitivas, a que a

nenhum calholico escrupuloso é licito furtar-se. « Quando o não acolham por um
acto de fé, hão-de acceilal-o lJor um aoto de obediencia ),-é Newman mesmo
quem o reconhece.(") Sabe-se que, na igreja u\tramontana, os decretos papaes que
tàm força coactiva sobre os fieis, não são sómente os proferidos ex-cathedrá. (•• ,)

O vigario de Chl"isto é infallive\ no ensino e absoíuto no governo, (OO ..) Ainda

(') « Quod antem in beato Apostolo Petro, princeps pastorum et pastor
magnus ovi,!m Dominus Christus Jesus in perpeluam salulem ac perenno bonum
Ecclesiae instiluil, id eodem auctore in Eeciesia, qt~ae fundat(~ surel' petl'am ad
~jnem saeculorum usque firma stabil, jugiter durarc necesse est. Nulli sane dubium,
Im.o saeculis omnibu~ nolum est, quod sonctus beatissimusque Pelrus, Aposlolorum
prlllceps et caput, fideique colulllna, el Ecclesiae catholicae fUl1dament~~m. a
Domino Nostro Jesu-Christo, Salvatore humani generis ac Redelllplore, <:laves regni
accepil: qui ad hoc usque tempus et semper in suis suc"usson'bus, episcopis
sanctae Romal/ae Sedis, ab ipso fundalae, ejusque consecralae sanguine, vivit,
et pracsidil el judicium exercel.» Consl. Pastor aetel'nus, cap, li.

(U) Op. cit.; pago 8'2: « .. ,and is (the Syllabus) to be received from the
Pope by a.n act of obedience. not of failh. »

(,.,) lhtblin Rev·iew. Janeiro. lR75,-Pag. l7i, 2tO.
, « Que importa », dizia, no senado, ha Ires annos, o sr, Candido Mendes, «-que
~mpOl·ta que a materia nâo sej;t doqmatica? póde um catholico, a pretexto de
obediellci(t esclarecida e j'aciollal,' furtar-se ao devCl' de ubedecer á igreja.? E'
uma dout"ina nova, e, sinto dizel-o. anm'chicu.» (Discurso cm 30 de junho
~e J 873), Cilamos, n'esta que~lão, o famigerado senador ullramonlano, porque, na
Imprensa religiosa, e alé em documenlos episcopaes, anda iuvllcada o nome de
S. ex. como o de uma especie de Padre da Igreja. O bispo de S. Seba!>tião falia
reverentemente no « l'espeitavel nome do grande senador» !Reclamação, pag. 6'2),
e m.enciona o discurso a que alludimos não ~Ó corno «' erudilo 1). mas « esplemlido'
e vlctori?so » (Ibid., alldit.; pago 2,. O prelado pemambu ;"no pi econisa-v como
« auctondade» (O bispo de Olinda perante o tl'ib. do bom senso, pago 80), e
enlhuslasma·se !,elós méritos do exlromad" jesuila, ao ponto de admirar· lho « a
e.l~quencia» (Ibid.• pago 70), - talelllo de quo nem o audilorio da camara vita
hela•.nem o~ pacientl's ruminadores dos bullarios parlamenl;,res de s. ex., nem a
cnns~lencla mesma do ecclesiaslico I epresentante do Maranhão linham, do cerlo,
nollcla antes do mimo de Frei Vital. nem apatrocinada está, portanlo, aqui a
nossa versão da orlhodoxia lomana.

(~'U) « Dans l'Église, à c Ié du chef suprême, dont la fonrtion est de régnernvec une souveraine indépendance et de gouvprnel' avec un empil'e absolu .. ,. ))
ONOSO CORTEZ: Essai SUl' le catholicisme, liv. I, cap. lII. (V. CEuvres, vol. 1lI,

pago 64).



CVln INT"RODUCÇÃO no TRA DUCTOR

qoando se lhe não admitta competencia como orgam da auctoridade doutrina! do
pontifice, não se pôde sinceramente negar a Antonelli a fé official no publicar as
resoluções inappellaveis do chefe da grande monarchia, estabelecida, com seu centro
em Roma, sobre o tempo e sobre a eternidade. Antonelli fallou, pelo menos,
como emissario do throno pontificio. Logo. o pensamento do papa está authenti
camente verificado. E, como á soberania delle, sob pena de perdição eterna, todas
as almas crentes são vassallas, sem nenhuma restricção, a não serem as que ella
mesma resalve,-tergiversar na submissão ao Syllabus, importa, perante o roma
nismo orthodoxo, decair da graça divina.

E' estribado n'esta verdade que raciocinaremos sobre os consectarios moraes,
sociaes, politicos desta obra papal, demonstrando a incompatibilidade absoluta
entre a profissão de fé u1Lramontana e as constituições modernas, incluida a noss~,

os direitos e deveres civis do individuo no seio do estado, a paz, a liberdade, o
progresso christão.
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>I SOU. God and mano .
Anointed universal king; ,,11 power
I gi.e thee j reign for ever, and usume
Th! merits i under lhee AS head supreme
Thrones, princedoms, IJowers, dominions I reduco.•

r.1rLTO~: - PaTArl. lou., book 111, ". 3t6-320.

a Tu es paSlor O"inJn, )lrinceps l\poslolorurn, - uLi
tl"i'ldiJil Deus onllli:& relln;~ lflunl1i .•

8I'el'iar. Horn. n

A aulunomia do estado, no seio da civilisação progressista e leiga do occi
den~e, é, nas ctlnstituições politicas hodiernas, a idéa prima, a lei fundamental.
Acima delle não existe, não deve existir nenhum podel'. Exi tem, im, direitos
eternos. inauferiveis, essenciaes ao desenvolvimento liberal do homem. Esses direitos
representam as diversas faces da actividade particular, nas suas modalidades
legitimas, nas suas lendencias providcnciaes; con tituem, derredor de cada um
de nós, uma esphera sagrada, que á auctoridade social não é lic:ito penetrar sem
"iolencia ou inju tiça. Em relação ás leis que presidem a esse genero de fune
\iÕes humanas, o estado é apenas a grande protecção commum, a vigilancia col
lecliva organisada e permanente. Ahi o verdadeilo papel delle é o de abstenção
respeitosa perante o desenvolvimento regular dessas forças naturaes e repressão
egual contl'a as invasões reciprocas do dominio privado. Foi sob essa inspiração
que a gloriosa carta da União Americana, como lei á auctoridade federal, como
typo aos estados federados, traçou em volta dE 'se terreno um circulo inviula·
vel ("), prohibindo legislar a respeito desses direitos supremos. Todos elles,

. .(,) Bj'e'vial'iwn Romanttln, ex deCl'eto socrosallti conC'ilii i?'idelltini j'es
lttutum. Mechliniae MDCCCXLVrr.-Die XXIX juni-i, in testo S. S. Petri et
Pauli,. lectio VI; capit. Act. 12.

, (".1. « Congress shall make no law l'espectiDg an establishment of religion or
PlohlbltlOg the fl'ee exerClse thereof; 01' changing the fr'eedom of speech or of
the press ; or lhe l'iglJt"of the people peacebly to assemble and to petition the
government for a I'edl'ess of grievances,» Consto of the United States; amendm.
3rt. r.



(') PUILIPPS: Du Dl'oit E'cclésiast; tom. II !li CXV, pago 413.

(") Des progl'ês de la l'évo~t~tion ct de la guerre contl'e l'égtise. (CEuvres,
~ollJ. VI, pa9. 158).

porém, se reduzem ao individuo; c, se precedem ao estado. se lhe doterminam

a soborania, sc a limitam, não é como principios supcriores a elle. como aucto

ridades pessoaes a que elle seja snballerno, mas como elementos integrantes de
organismo politieo e social que elie personifica.

O estado é, na estructura da communidade, o principio de nnidade e de

ordem; e a vitalidade, a originalidade, a diversidade individuaes não se lhe im

põem como forças estranhas, corno entidades exteriores, que o rejam, mas como,

a bem dizer, energias e moléculas rudimentares do mesmo corlJo, de quem a

soberania civil superintende á paz no interior, e encarna, preserva, reivindica,

nas relações externas com os outros corpos congéneres, a acção independente.

Nem na sua fórma simples, natural, primitiva, nem fllrtalecid;], amplilioado e fe

cundado pola associação, assume o direito individual para com a auc~oridade

social urna posição do supremacia, ou actúa subrtl elle mediante recursos alhcios

á compleição bumana da socicdade dvil. Nas collisões, nos conOictos inovitaveis

entre ello e ella, a inOuencia, as reivindicações da tondencia individualista contra

o elemento auctoritario não se veriJicam senão ou politicamente segundo as leis

nacionaes de constituição do governo, ou judiciariamento perante os tribunaes e

conforme as regras do processo comlDum.

O catholicismo romdno inverte, subverte essa noção essellcial do estado, sua

situação, suas funcções, sous direitos. Sottopãe-n'o li igreja, corno urna espho/'a

inferior, subordinada, a que o molde ecc1esiastioo impõe a fórma, os limites, o

movimento. « Em consequencia da sublime preeminencia da ordom espiritual

á ordem teUlpora!>', diz um reverendo canonista dessa eschola, a «igreja não póde

SM sujeita a'l fim do estado, não póde, sequer, ser sómente egual st~a; é, pelo

contrario, o estado que se de\'e reger consoante o fim da igreja; porque nada

oxiste verdadeiramente bom, senão o que a esse fim corresponde. II (') Segundo

essa theoria, os poderes sociaes rebaixam· se, por assim dizer, 11 creaturas mais ou

monos directas, a agentes, a instrumentos dJ cezarismo pontificio.

E' o que um padre, quo, antes de alistado nas bandeiraS Iiberaes, foi um dos

orgams mais sinceros do ultramontanismo, sustental'u desempenadamente, no pri

meiro quartel deste seculo. « O poder espirifual ll, escrevia Lamennais, « repre

senta a lei inalteravel da justiça e da verdade, fundamento e l-egl'a dos deveres
e dos dil·eitos.. o pocler tempol'al é a (orça, que const"altge as vontades l'e
beldes a submettel'-se a essa lei. A (urça é necessariamente subordinada á lei,
o estado á igreja .. quando não, fôra mister admittir duas potencias independentes,

uma conservadora da justiça e da verdade, a outra cega, o, pois, de seu natura!

arruinadora da verdade e da justiÇi\, Ora, quo vem a ser isto, ~enão entrogar o

mundo ao imperia do dous principies, um bonigno, oull'o maligno, e constituir

um verdadeiro manlchelsmo social? Quem quer quo, homom ou povo, (li;; a igl'eja,
adopte esse C"'O monst'ruoso, transvia·se por ahi do caminho da salvação: II (,,)

Deante df;l palavras decisivas e auctorisadas assim qualquer illusão seria, é claro,

ex INTRODUCÇÃO DO TRADUCTOR
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uma p,uerilidade. A doulrina que o cathoUcismo ultl'amontano professa, e cuja
rlljeição conslilue uma heresia monstruosa, incompativel com a felicidade eterna,
é que a igreja é a l~i, o eslado a força; a igreja o direito. o eslado a dependencia ;
a igrllja a cabeça, o e.lado o braço; a igreja a inspiração divina infallivel e immu
laveI, o estado a cegueira animal, caduca e inevitavelmenle serva.

Para descorlinar aos olhos menos Fagazes esla singularidade fundamental do
ensino orlhodoIO na eschola neo-calholica, escusado era, até, sairmos da lillera
tura eccle.ia,lica entr;) nós. O episcopado brasileiro, nas suas mais recentes e mais
significativas manifestaçõe'., nãü dJsmerece da seita fi cuja imagem deixaram-u'o atrei
çoar-se. Ouçamos a fI', Vital, ucorypheu, senão no tino, ao menos na audacia e no fogo.
«Trem, enlende clle, « são os generos de actos, que se devem distinguir na sociedade
humana, vivificada pela igreja e pelo estado.-AI!;uns são proprios da igreja corno
lal, e são os relativos ao dogma, á mor~l e á disciplina, á missão qua recabeu do
seu divinu esposo, lendenla â salvação das almas. N'esles aelos o estado não deve
ter a mini ma parte, e Ioda a parte que n'elles tomar seni um embaraço para a
igreja; pois os objectos destes aclos eslão fóra da alçada daquelle,-fla, porém,
oulros aclos propri"s do cstado, como laL e são os dos seus trcs poderes, legisla
tivo, judicial e executivo. Nesles actos não pretende a igreja ingerir-se; antes, pelo
conlrario, óella a primeira a respeitai-os, e manda que sejam respeita'dos, á excepção
do caso em que o e,~tado, no .exercicio de taes poderes, prescrevesse alguma
cuusa que fosse de el/con.tru ti igreja; porque então tem etla 'Iãa só o di?"eito
mas até obr'igação de se lhe OPPO?·.- Em summa, na mesma sociedade humana
ha um lerceiro genero de actos, que a um tempo pertoncem á igruja e ao eslado,
pois elle tambem sorá obrigado a reconhecer a Deus como fonle de lodo o poder,
e render-lhe a propria homenagem do clll~!l intel'110 n a externo. Mas a cli?'ec
çã!! pertence ti igl"eja; porquanlo recebeu ella a incumbencia de tudo quanto diz
respeito á religião, li ( •• ) Ahi está a omnipotencia da jerarehia romana em sua ex
tensão e esplendor infinitos. Tr~s va;;tas faces apresenta a vida humana, indivi
duai ou social, Primeiro: actos que se referem á fé, aos costumes, á administração
disciplinar das personalidades singularas e das personalidadas colleclh'as: esses
pertencem exclusivamente â igreja, como igreja. Segundo: actos relativos ao culto
divlllO, DO. quaes tem ingerencia o estado, mas como vassallo da igreja, sujeito, sem
appellação nem a}~gravo, á direcção absolula desta soberana innexivel. ("*) Ter
ceiro: actos que se acham sob a jllrjsdicção do estado; mas de que modo? Com

('f O culto interno prpsuppõe a personalidade espirilual, a alma, a sua res·
ponsabilidade fulura,a sua puniçãfJ ou bemaventurança n'outra vida. De.scobriu tudo
I~SO, no estad'O, j.to é, na orgauisação visivel do pode,r publico ollicialmente cons
111uldo, ou na collectivirlade abstracta de uma nação politicamenle orgánisada,
achou isso ahi, n'essa enlirlarlc mOl'al, o eximio prelado olindense? Era bem aqui
o caso de, paraphraseando uma judiciosa apu:;lropbe de Caslollar, saber-se do
eg"eg'iu bispo elll que silio do valle de Josaphat ha-de encontrar-se, no dia do juizo,
a al~n:1 desle esladu que se chama Brasi\!» (V. Disc!!rsos TJarlamelltcwios de don
Emllto Oastdla?' en la assamblea const ituyente. Madrid 1871. Tom. t pago 2ü3.

(,,) O bispo de Olinda peJ'ante o tribo do bom senso; pags. 112-113.

( .. ,) « .. , 1?'uhi o direito que tem a igreja de dl,terminar o qu~ ti necessarip
para o culto diVIDO, na ordem, no nUlllero, na qualidade dos mllllstros, na SUct
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a reserva de que a auctoridade leiga não cont1'arie o fim da igreja,-flm que á
a igreja quem define peremptoriamente, sem a intervenção da sociedade civil, e em
relação ao qual. portanto, o estado não ha-de ser mais que um executor servil, silen
cioso, passivo dos estatutos ultramontanos. Era occasião de repetir, com um
recente e indignado apologista do callH1licismo christão contra as deturpações da
idolatria pontificia, era occasião d.e repelir que. segundo as idéa~ clericaes, (l à
quoi que touche l'Église, elle empol'te la pü:ce. » t')

Dest'arte. nem o estado tem voto deliberativo nos assumptos l1liI.los, porque
« quando ambos os poderes versam sobre o mesmo ohjecto, em parte ci vil, em
parte ecclesiastico, não podendo este dividir·se, p1'e1;alece o poder eccles'iast'ico,

na sua qualidade de poder humano-divino, em competcncia a outro meramente
humano ) (..) ; nem n'o tem. nos assumplos principalmente civis, senão como feu
dataria á ill;reja, sonã;) nas raias legisladas pur ella á jurisdicção da auctoridade
civil, senão estrictamente dentro na competencia que lhe ella fixar. reconhecer,
consentir. Que importa que o poder social exista, se não existe senão 56 até onde
a igreja decide? (,.,) Que monta ser, ou não, até certa altura, legitimo, se essa
legitimidade é dependente da sancção. expressa ou tacila, da igreja? que vale ter
uma alç~da sua, se esta alçada t em por estlemas os confins da alçada ecclesias
tica, e se a alçada ecclesiaslica é a igreja quem unica e irreformavelmente a de
marca, sem intervenção de ninguem, sem audiencia de ninguem, sem recurso
para ninguem?

Institui par a par duas auctoridades, uma com o dever de respeitar submis·
samente os decretos da oulra, esta com o direito de limitar irrefragavelmente as
funcções daquella ; e, dizei, onde está a existencia propria da primeira? onde jaz
o freio ao arbitrio da segunda'/ A consciencia desta obvia verdade está, profun·
da e irreprimivel, no espirilo dos ullramontanos. O bispo que não vacillou em in
culcar sem rodeios ás almas fieis a theoria [theoeratica de que « o fim do estado é

meio para o fim da igl'eja », e de que « ao estado ct~mpre receber a '.01'ma da
igreja, não dar-Ih'a» (.... ); o theologo que, face a face ao governo imperial,
com os similes escholasticos de lnnocencio m, Bonifacio VUl e s. Thomaz, teve o
desembaraço de. nos tempos de hoje, equiparar as relações da igreja com o os'

isempçllo dos cargos civis, lW privilegio do f61'O, em urna palavra, em tudo o
que é relativo aos sacramentos.

« D'ahi a ob1'igaç(10 nllo menos l'.lgorosa que tem o estado, não s6 de se
!?'ão oppor, romo. de coopeml' com a ig1'eja para prestar a Deus o culto que lhe
e deVIdo.» Op. c~t. ; pago 114.

(*) « F, HU"T : Le dentier concorclat entl'e l'Autriche et Rome (V. Essais
sur la l'é(, cathol., par BORl),\s-DEMouLl:'l' ET F, HUET; pago 452.)

lU) D. rR, VITAL: Op. cit.; pago 106.
(.. ,) Cl:\ão ha l'elações sociaesque não interessumo fim moral das nações, e que,

portanto, nà.o reclamem a intervenção legitima lia santa sé. unico juiz, por direito
divino, do.flm eS(JII'lt.ual.,~ Le srl/tH de la Fnt1/ce par la libel'té, Bar·le·Duc:.
1872. Esta lIfemol'la e de Irrecusavol competencia, corno expres. ão dos illtuitos do
partido ultramontano, por cUjas diligellcias e em cujo nome foi dislribuida á As·
sembléa acional, em FI·auça.

(....) 0V' cit.; pag,117,



lNTRODUCÇÃO DO TRADUCTOR CXIlI

tado ás do centro do systema planetario solar com um satellite opaco, ás da alma,
principio da vida. origem da liberdade intelligente, do direito e da soberania.
com o .:orpt' inconsciente, inerte, escravo ('); esse prelado, esse doutor da ido
latria papal não podia desconbecer aquella consequencia, evidente, palpavel, in
conlrovertível das suas destemidas premissas. A independencia do estado, na lin
guagem delle e da sua grei. é apenas um baldão. « Principes e povos, de joelbos
perante o Santo Padre I eis a vassa independencia.>l (")

Alguns, e dos mais abalisados, têm,se atrevido, até, ii franqueza da confissão
publica: « Se o poder civil >l, reconhece o cardeal arcebispo de Westminster, «não é
competente para decidir os limites do espiritual, e se ao poder espiritual cabe,
com uma certeza divina, definir os seus propl'ios limites, evidentemente este é o
poder sup)·emo. Por oulra: o poder espiritual conhece, com certeza divioa, os
limites da sua propria jurisdicção; portanto, é quem conhece tambem os limiles
e competencia do poder civil. .... A igreja. pois, é independenle e suprema.
Aprofundemos um pouco mais a accepção deste vocabulo. Todo poder que ó inde
pendente, e tem a attl'ibuição de só PO)' si fixa)' os limites da sua jUl·isdicção.
e, por conseguinte. os limites de todas as demais jurisdicções, é, ipso facto,
sup,·emo. l) (''')

Diga embora elle (~ ... ) que esta supremacia abrange tão sómenle a religião e
as' consciencias, a revelação, a fé. a moral, a disdplina. Proclame quanlo quizer
Pio IX que «é em relação á causa de Deus que a régia vonlade se deve dobrar ao
sacerdociO.)l (..... ) Quem sentencêa em primeira e derradeira instancia onde jaz
a causa de Deus, onde a dos interesses bumanos? Quem traça os confins ii juris
dicção disciplinar, á ethica orlhodoxa. ao dogma, á verdade revelada? Manning
mesmo. todos os tbeologos laureados o dizem: é a igreja; ella exclusivamente.
Logo, não existem ao poder ecclesiastico outras barreiras, senão as que elle mesmo
cria, admilte, deline .. E o que é, senão a isto justamente, que no tracto universal
se cbama não ter barreiras, não conhecer limites?

Esses subterfugios poderiam desvairar a nações beócias ou fanalisadas; não ha
de illudir a povos adultos.' Nem vá nenhum ca·tholico despercebidamente crer
que o paraiso seja alguma "ez accessivel aos' que discreparem desta doutrina
endeusadora 'da jerarcbia papal. O captiveiro do estado é .um verdadeiro dogma

(.) Dp. cit.; pago 104 e seguintes.
(..) LAUl\ENT: La l'éaction l'eligieuse. Paris.-1869. Pago 31J.

. J''') « Ir then the civil powe'r be not competent to decide the limits of lhe
splrltual power, and if the spiritual power can define, wilh a divine certainly,
ltS own III:nits, it is evidelltly supl·eme. 01', in other words. th~ spirilual power
knows, wllh divine certainty, the limils of its own jurisdiction: and it knows
therefor.e tbe limits and the competence of the civil power .... The Church, the
refore, IS separate and s1~preme.
A l( Let us lben ascel'lain somewhat furlher wnat is lhe. meaning of supl·eme .
.nr p~w?r which is independent, anet can a/one fia; the limits of its own
JUl'lsdlctton, and can the)'eby fix the limits ar all othel' jUl'isclictiolls. is ipso
facto, supreme. >l l\IANNING: Ccesal'ism and Ultl·amontanism. 1874. Pags. 35 e 30.

( ) Ibid. .

( ) l( Cum de causis Dei agitur regiam volunlatem sacerdotibus Christi
studeant su bdere. )

P. C. lNT. 15
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romano. «Evidente éll, diz uma auctoridade computada hoje, no ultramontanismo.
entre as maximas, «que nãc é possivel, sem realme1tte incon'er n'uma apostasia,
arvorar em principio a completa independencia do estado. II (*) N'outro lance
ainda é mais claro o jesuita. « No grande combate que ha um seculo mantém a
igreja no terreno social, o dogma está em litigio (le dogme est en cause~, tanto
quanto estava nas grandes luctas contra o paganismo dos imperadores romanos
e contra o arianismo dos Cezares de Bysancio.ll (") A pendencia entre a igreja e
a sociedade actual não é, pois, em ultima analyse, mais que um conflicto dogmatico.
Mas, nos pleitos desta natureza, a incompetencia da auctoridade civil é substanoial
e insanavel, e a competencia da igreja, plena, irrecusavel, privativa. Logo, a so
berania da igreja sobre o estado ~ absoluta.

O padre Ramiêre não exaggerava. No concilio de 1870, entre as constituições
dogmaticas de que se compunha o schema De Ecclesiâ, votado já nas commissões
preparatorias, duas annunciavam patentemente a dogmatisação systhcmatica e com

pleta da theocracia papal. Uma, «sobre o dú'eito e o uso da auctoridade civil
conforme a doutl"ina catholicall, declarava que, sendo todo poder proveniente

de Deus, tem necessariamente por objecto practicar o bem, e punir o mal, segundo
as instrucções da igl'eja, e só pOl' est<! titulo e d'igno de l·espeito.ll("·) A outra,
acerca de certos direitos da igreja «nas suas relações com a .sociedade civilll, attri
buia á auctoridade ecclesiastica o direito de reger a fé e os costumes, assim na
ordem privada,como na ordem publica ou politica.» ('''') Sabe-se como a maiOrIa,
na escandalosa assembléa do Vaticano, abraçava mOl'e peccudum todas as sug
gestões da camarilha pontlflcia. N'aquellas commissões, onde um padre, que fosse.
da minoria não teve ingresso(· .... ), estav.a a forja do credo pseudo-catholico. Tudo

mais, a fórma, a pompa, as deliberações eram apparatosas imposturas. Decreto
urdido e acceito no seio dellas era decreto infallivelmente votado no synodo.
A direcção da orthodoxia, neste ponto, está, por conseguinte, sobejamente veri
ficada.

Recentemente o vocabulario ultramontano addilou-se com uma expressão nova,

(.) PAnRE H. RMIIÉRE: Les doctl'ines romaines; cap. I, V, pa~. 12 «....
Dessas verdades simples e elementares)), diz1outro escriptor romanista, o padre
Grandelaude, «segue-se que o estado é adstricto a rp.llder a Deus II (ao papa e ás
instituições ultl-amontanas) «o verdadeiro culto, e que a o)'dem politica não
e tá exempta do dominio do Soberano Senhor» (o papa); «a autonomia absoluta
do estado é um PU1'0 atheismo especulat'ivo e pTactico. II Les pl"'incipes de 89
et le concite de 1870.

(") Op. cit.; pago 17.

(''') JEAN WALLUN: La vérité SIW le concile ; pago 53.
( ) Ibid.
( ) Essa distincção, nãQ D'a obtiveram senão (COS prelados que mais se

tinham assignalado 7x)r ~eu amor ás prerogativas da santa sén, diz Sambin.
(!:list. du cone. pago 62) «Os apontados, quer' em França, quer em Allemanba,
quer algures, por suas doutrinas liberaes, nfio (m'am eleitos. Desde entao o cursu
do futul'o concilio e.~tava indicado.» (Ibid.; pago 6~) Sambin indigna-se de
que a minoria clamasse contra essa exclusão. «Chose étl'ange! la minol'ité trouve
qu'elle aurait dú étl'e représentée dans les commissions.ll (Ibid.; pago 108) Extra
nhissima reclamação, na realidade I Pois o d<>gma havia de sair senào da maiOria
devota das prerogaLivas do Padre Santo!? O' santissima ingenuidade jesuitica !
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que caracteristicamente denuncia as feições politicas do supposto systema reli
gioso arvorado no Vaticano, A dominação da auctoridade espiritual sobre a auc
toridade temporal denomina-se agora -a ,'ealeza social de Jesus Christo. (')
A'quelle que estabeleceu o seu imperio nas almas; áquelle que não actúa nas con
sciencias senão pela força ingenita à verdade; áquelle que fugiu, por que o não
acclamassem rei (-); áquelle que exigiu ser a homenagem ao seu culto a mais
voluntaria das homenagens('''); áquelle que não quiz a sua cidade na terra, mas
entre os espiritos (....) ; áquelle que nem aos seus sacerdotes consentia vinculos
com o governo do mundo(·····); áquelle que, se é o summo e eterno pontifice da
religião revelada, não o é senão porque, distante dos peccadores, pairando acima
dos céus, tem n'esse desprendimento das cousas do tempo o signal da pureza e da
santidade supremas(··· .. ·); a esse, ao Christo, ungem-n'o rei, não sobre a esphera
invisível, intangivel, incoercível da consciencia, mas sobre a sociedade humana,
sobre os interesses terrenos, sobre a legislação temporal. Nem 11a aqui uma dou
trina opinativa; ha. sim, um artigo de fé. «É dogma de fê que Jesus Ch,-isto
possue auct01'idade soberana sobl'e as sociedades na sua existencia e acção
collectivas, como sob,'e os individuos que as compõem, e qt~e. portanto,
assim as sociedades na sua existellcia e acção collectivas como os individuos
no seu procedimento pa"ticulm', são obrigados a submetter-se a Jesus Christo,
e obsel'var-lhe as leis. >l ( )

Verdade seja que, apezar de se ter expressamente referido ás sociedades
civis, o intérp rete das doutrinas "omanas parece ao deante circumscrever
aquella soberania á communidade religIOsa, dizendo que, «para varrer qualquer
dúvida quanto ii verdade da sua these, basta que Jesus Christo seja investido na
soherania espiritual. >l (........) Mas a restricção, que assim, de um lado, appa

rentemente, puzera a amplidão sem limites desse principio singular, com a outra
mão, por assim dizer, a desfaz immediatamente, accrescentando, logo depois, que
« as provas em que se apoia a soberania espiritual, demonst,'am ao mesmo
tempo a soberania temp01"aI, e imprimem assim áquella these urna dupla
certeza. >l ( )

O advento do hristo-rei, o millenio do ultramontanismo. ninguem o póde
olhar, portanto, como uma abstracção mystica, um desideratum sem realidade

(') PADI\E RAMI&IIE: Les doct1·. ,'omaines; pago 39 epassim.
(.. ) «.Jesus cum cognovisset quia venturi essent u!.. .. facerent eum regem

.... fugit.» S. JOÃo: Ev., VI, 15.

("') «~ihil tam voluntarium quam religio.>l S. PAULO.

(u') «Non enim hahemus bic manentem civitatem,sed futuram inquirimus.))
S. PAULO. Ad. Hl'b,'. XIII, 14,

(,." .) Si ergo esset super terram, nec esset sacerdos.» Ibid, VIII, 4.
. (...... ) Talis enim (Jesus) decebat et nobis esset pontifex, sanctus, innocens,
Impollutus, scgregatus a peccatoribus, et excelsior crelis Faclus.>l Ioid, Vil, 26.
. ( ....... ) RAMIÊI\E: Les doct,'. ,'omaines; cap. m, 1, pago tO, Todo o italico
e do proprio original.

( ) Ibid., li, pago 42
( ) Ibid.
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práctica, humana, material, entre individuos e governos. Se elIe se reduzisse a
elfeito algum dia, havia de ser com o préstito habitual da seita a que estão as
sociadas as tradições sanguinolentas da inquisição. (') A intolerancia ("). a violen
cia. as proscripções prenunciariam; consummariam, prolongariam o reinado so
brenatural do Deus-papa. « Fiamos que a sociedade inteira, tomada de horror ao
aspecto do abysmo aonde sua rebeldia a arrastou, reconhecerá por seu salvador
e rei a Jesus-Christo: declal'a,'á inimigos publicos os que de ora avante dili
genciassem fazel-a preferir a escuridão e a ignominia ao esplendor e ás glorias
que esse divino rei assegura aos seus subditos i e encan'egal'á o podm', a quem
obedece, de defende)' a l'ealeza de Jesus-Christo com tant:l energia, qttanta a
que todo o poder emp"ega em l'esguQ1'dm' a P"opl'ia inviolabilidade. l) (*") No
exercicio desta missão a gloria que tinha de tocar apenas á auctoridade secular
era, na phrase de Benedicto xrv, « a gloria de obedecer» (.... ); porque o domi
nio do Verbo assentado na cadeira de s. Pedro não tem raias, « Não ha meio
termo; ou renegar a divindade de Jesus-Cllrislo, ou reconhecer que elIe é, ainda
como homem, l'ei de tudo o que existe, das sociedades civis, das familias, dos
individuos. A elle tão.sómente compete sabe,' dentl'o em que lún1:tes p"etende
encerra?' o exel'cicio da sua auctoridade; mas limitar essa auctOl'idade mesma
nem elle P"op"io o póde, sem abdicar a stta divindade.» (.....) A realeza social

do Cllristo, portanto, vem a ser no seu principio, não só illimitada, como inacces
sivel a limites; e, se no seu exercicio os póde receber, só ella propria a si mes
ma tem o direito de lixai-os.

Se o catholicismo ultramontano não considerasse o filho de Deus como que
permanentemente humanado e vivo no meio de nós; se aquella soberania não ti
vesse na terra um delegado i se essa realeza não estivesse encarnada n'um ho
mem: a theoria jesuitica sel'ia apenas uma ridicula chimera, uma distracção para deba

tes da escllola. Mas esse representante, esse procurador inamovivel, essa personifi-

(.) Em obras adoptadas na igreja romanista entre os estabelecimentos do en,
ino orthodoxo defende-se rasgada mente « a legitimidade da inquisição.» Ver, por

exemplo, a 1'IistO?'Í(t contemporanea de Chantrel, livro cujo espirito, como o de
outros de egual jaez do mesmo auctor, grangeou·lhe em galardão, a 10 de no·
vembro de 1874, por um breve especia1 de Pio IX, o titulo de cavalleiro de s.
Gregorio Magno.

(. ') « Pour moi, ce que je regrette. je l'avoue franchement, c'est qu'on 'J'l,'ait
pas bl'úlé Jean Huss plus tôt, Ott qu'on n'ait pas également brülé Luthm' ;
c'est qu'il ne se soit pa trouvé quelque prince assez pieux et assez politique pour
mouvoir une croisade cont1'e les protestants.» LOUIS VEUlLLOT : Pelerinages en
Suisse, 4.a éd. Pago 187.

A proposito, lembraremos ~qui a beatificação ultramontana da noite de S. Bar
tholomeu: «. ui doute que les nouvelles opinions ne se fussenl établies en France,
si, à deFaut de l'autorité religiellse qui ne leu r opposait pas toujours lIne resislance
s·u(fisante. I'autorité civile, suppléant à la faiblesse des consciences, n'etH sauvé la
foi de nos peres par des rigueursll to morticinio de s. Barlholomell) «que je ne crains
pas d'appeler salutaires.ll LAUllENTIE: La justice au XIX' sieele. 1822. Pago 9.

(., *) RXIl.lJlRE: Op, cito Pago 180.

(... *) « Licet in juribus ecclesiasticis potestati laicae sola "elicta sit glm'ia
obsequendi, non auctoritas imperandi. » (Inst"ucções para os Cophtas, em 4 de
maio de 1744:)

(.... *) RAmERE : Les doct. l'om., cap. III. Pago 84.
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cação m~terial da omnipotencia divina existe; é o pontifice romano, u ol'gam vi-o
sivel dessa aucton:dade)l, affirma-o o padre Ramiêre. CO) u O Christo é rei, é le
gisladorll, professa o bispo de Olinda; a fallou em pessoa. mandando. e legislando,
no monte .sião; e continúa a mandm' e legislaI' no Vaticano na pessoa e pelo
orgam do seu glurioso v·igal·io. ) (o.),

Não são phrases escholasticas e vãs estas da tbeologia e do episcopado roma
nos. Echo de uma longa, sombria e dolorosa realidade historica. traquzem e resu
mem fielmeute os fastos seculares do papado. Estribam ao mesmo tempo na
tneoria especulati va e no procedi mento notaria, tradicional de Roma.

({ Eia, eu vos conjuro, padres e principes santissimos)l, clamava Gregorio VIl
no setimo concilio romano; ({ entenda. e 'aprenda o mundo inteiro que, se podeis
obrigar e absolver no céu, podeis, na terra tambem, tirar e conceder, seja a quem
for, imperios, reinos, principados, ducados, marquezados e outros quaesquer
senhorios dos bomens quem quer que sejam.) ("') A pluralidade das chaves
symbolicas entregues ao summo pontifice outra cousa não significa, ensinava
Innocencio IV, senão que o Christo constituiu a Podro e seus successores n'um
principado multiplo, pontifical e real, sob cuja auctoridade jaz o imperio do céu e
o da terra. (u .. )

Na bulia At~sculta fili (3 de setembro de 1301), requisitava Bonifacio VIII
do rei a presença dos arcebispos e bispos franeezes em Roma, afim de ({ t"aclm'em
alli tudo o que parecesse util d gove}'nação l'egular do l'eino de F?'ança. » O
transumpto, que do theor e espirito desse documento pontificio escreven Philipps,
exprime, com admiravel candura, as pl'etenções tI1eocratieas exar~das n'esse
papel. ({ N'uma. linguagem realmente paternal, cheia de profundas lições e de
maviosa singeleza ll, diz o erudito advogado papal, cc falia Bonifacio ao rei de
França, rogando-lhe não cerre os ouvidos á voz do doutor sentado no lagar
daquelle que é o verdadeiro doutor e o verdadeiro soberano. Impondo-lhe, a elle,
supremo chefe da igreja, o jugo da servidão apostolica, estabelecêra-o Deus ácima
dos reis e dos imperioso para extú'p(t1·, destruÍ1', del'roca?', edifica,', planta?' em
seu nOIllB e no da sua doutrina. Fosse P01' que (osse, pois, o l'ei não devia deixal'-se
convencer de que não tinha supprior. nem esta.va st~bol'dinado ao mais alto
dignatm'io ela jerarchia ecclesiastica» .. porquanto, «insensato do que l1ense
desse modo. e quem quer que se obstine em persistú' nessa crençet, l'éu de
in{idel'iclade, neIo está mais no a,pr'isco do p(tslor. II C'· .. )

(.) Jbid., ca·p. II, V. Pago 33.

C") D, FR. VITAL: O b'islJO de Olinda pe'·. o tribo do bom senso. Pago 99.
. (8) cc Agite nunc quooso, Patres et Principes sanctissimi, ut omnis mundus
Intelh~at et cognoscat quia si potestis in cooio ligare et solvere, potestis in terra
Imperlll.. Regna, Prineipatus, Ducatus, Marchios, Comitatus et omnium hominum
posscsslcnes tuUcre unicuique et concedere. II

(''') Non.solum pontilicalem sed regalem constituit principatum (scil. Chr'istus)
bea~o Petro eJusque successoribus terreni simul ac cooiestis impel'li commissis ha
benls, quod in pluralitate clavium competentes innu it: ) Cod, Episl. Vatic.,
n. 4957; 4a. Apud A. HIlI\CUL.\NO, Histo?'ia de P01"tugal. tom. II, Iiv. V, p. 393

I
C·· ..) PUlLIPPS: Du dJ'oit éccles.. tom. III. Si CXXX. pag, 134. As Qltim.í1s

pa avras são textuaes da bulia.
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Outro acto da curia, de inexcedível importancia n'esta verificação, é a consti·
tuição Unam sanctam, cujo valor dogmatico tem sido sem divergencia admittido
entre os romanistas unil;el·salmente. (') Ella terminantemente declarava que, em
se extraviando o poder terreno, será julgado pelo espiritual, mas o poder es
piritual. quando se desvie, não tem flÍra da sua jelarchia mesma nenhum juiz
senão Deus (' '); que ha sobre o genero humano dous gladios, o espiritual e o
temporal, ambos os quaes pertencem a Pedro, e aos seus successores transmito
tem-se, de geração em geração. (* .. )

Paulo IV emittiu solemnemente uma decisão não menos explicita, não menos
terminante, não menos absoluta. «Considerando que o pontifice romano», deCI'e
tou elIe, «possue sobre todos os l-einos a plenitude do pode,', e que, na terra
inteira, é o só juiz, sem que quem quer que s~ja o julgue... nós, mediante a
presente constituição, qtte vigúl'm'á para todo o Sem2)"'e, na plenitude do poder
apostolico, sanccionamos, estatuimos, determinamos e definimos que quaesquer
pessoas, bispos ou cardeaes, ou o que forem. pl'incipes, "eis 0!'i' im.peradures,
convencidas uma vez de heresia, além das supradictas penas (excommunhão),
incorrem, ipso facto e sem p,'ocesso jur'idico nenhttm. na pl'ivação de todo o
predicamento, de todo' o poder, de toda a auctoridade, de todo e qualquer prin·
cipado, ducado. Teino, ou imperio. e ficarão pam sempre inhabeis e incapazes
de os recuperar. Outrosim haver-se-hão como relapsos. Serão relaxados ao braço
secular, que os puna com as penas de direito .. , Quanto aos que ousem acolher. de·
fender, favorecer a taes condemnados, privar com elIes, penetrar-lhes as doutrinas,
ipso facto cáem sob a sentença de excommunhão, e serão declarados i'l'lfames,
destituidos de todos os dü'eitos, do direito de depo,', de testal', de herdm', Ningue11l
lhes deve nada, nem tem obrigação de responder-lhes por cousa nenhuma. Em
sendo juizes, nullas são as suas sentenças; adv0gados, é prohibido acceitar-Ihes
o patrocinio; nota rios, irritos são e ~em valor algum quaesquer actos que celebrem;
bispos, patriarchas. pl'imazes, l)rincipes ou "eis, suas prop"iedades, seus senha·
rio , seus reinos voltam ao dominio publico e pertencem ao p"imeÍ1'o OCCU
pante, comtanto que esse occupante viva na fé, unidade e obediellcia da santa
igreja romana. Nem ouse ninguem oppor-se ilO presente decreto,-pena de
inco'Tel' na indignação do Deus omnipotente e dos apostotos s. Ped"o e
ii, Paulo ,I) Se houvesse mister fazer sensivel por um exemplo omcial o typo
de uma definição ex-cathedTa, nenhum acto pontificio serviria melhor a esse
intento. Quantas condições, cada uma de per si, poderiam assignaJar esse genero
do decrotos romanos, concorrem junctas alli: o endereço da lição, da advertoncia

(.) Ibid.; pago 140.

(") « Si deviat terrena potestas, jttelicabitul' rz potestrr.te spi"ituali; si devial
spirituali~, minor a suo superiore; si vera supeJ'iol', solo Deo, non ab homine
poterit judicari, »

(, •. ) As thoorias de Bonifacio VlIl são exaradas em mais de um acto pontificio
com UOla precisão e energia decisivas, «Declaramos, sentenceAmos e definimos»,
diz elle, «SOl' [Jonto nocessario á salvação crel' que ao pontilice romano estci su
jeita a especie humana intei7'a. POrl-O subessê l'omano pontifici omnem Mt·
manam Cl'eaturam declal'amus, de(inimus et p"onunciamus omnino esse de
ru}cessitate salutis. I>
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e da ameaça penal a todas as gentes da terra; a censura maior ecc1esiastica
. fulminada aos infractores i a imposição do analhema em nome de Deus e dos

fundadores da igreja; o proposito de definir formalmente annunciado; a pleni
tude apostolica da supremaci" papal declarada mente exercida. Quem, portanto,
professando por fé a infallibilidade pontificia, poderá, sr.m absurdo, repellir a
decisão de CarafTa ?

Já no seculo XIlI Thomaz de Aquino reivindicara como direito innegavel á
igreja, representante da. supremacia divina, o impedir que infieis exerçam auetori
dade s'lbre fiéis, sustentando que aquelles justamente, pelo crime de infidelidade,
perdem os titulos da soberania, que so traspassam aos filhos de Deus. (.) A' theo
logia jesuitica, entretanto, coube vivificar, desenvolver, e consolidar 13es idóas.
Em Inglaterra, no derradeiro quartel do seculo XVI, quando Isabel arrogou a si
o pontificado na igreja nacional, a reacção das pretenções papaes largou de mão
totalmente a máscara, e fez público alarde, no mais sublimado grau, das aspirações
ultramontanas. Se os reis, dizia o cardeal William Allen, quebrantarem a fé em
penhada a Deus e ao seu povo, não só é faculdade conferida á nação, como
tambem dever que se lhe impõe, ter por illididas as obrigações de vassalagem,
quando lh'o ordenar o vigario divino, que é certamente o pastor supremo do
genero humano. (.,) l'erson, com soberano desembaraço, repelia directamente á
rainha essas petulantes extravagancias. Saccudir o jugo de principes condemnados
era, a seu ver, não tanto um arbitrio permittido, como necessidade e lei de
direito divino, preceituado ás consciencias chrislãs sob a mais severa de todas as
sancções, qual a da perdição futura das almas (•• ,), lei e necessidade que mais
imperativas são ainda, quando a esse vinculo intimo e universal venha junctar-se
uma sentença do papa, de quem é omcio preservar incolume o culto, e separar
os leprosos dos sãos. (•• ,.)

Sabe-se que llellarmino, unicamente por não conceder ao summo pontifice, como
poutifice, o poder de, o,'dina,'iamente, destituir principes, e não lhe egualar a

(,) « Potesl tamen justê per senlentiam vel ordinationem Ecclesire auclorita
~em Dei habentis lále jus dominii vel praelationis lolli ; quia infideles meritó sure
mfidelitatis merentur potest,atem amiltere super fiddes, qui transferuntur in filios
Dei» S. THOMAZ: Surmna, 2, 2, quaest, X, art. X. Desse jus a igreja póde usar,
ou abster-se: hoc quidem quandoque facit. quandoque a~ttem non facit. (Ibid.)
Quando se abstem, entretanto, é por motivus de occasião, por conveniencias do
tempo, como, por exemplo, no dizer de uma glosa moderna e approvada pela
curia, ad vitandum scandalum-V. ed. de NlcoLAI. SnvlJ, llrLLUAllT etc. C. J.
DRIOUX (Bal'ri-Dttcis MDCCCLXV) tom. IV, pago '83, nol. I.

(..) « Si reges Deo et Dei populo lidem datam fregerint, vicissim populo non
solum pel'mittitur, sed etiam ab eo requiritur uI jubente ClIristi vicario, supremo
Dlmlrum populorum omnium pastore, ipse quoque fidem datam tali principi non
servet.» Ad ptirSeCla01'es Al/glos pro Chntianis "esponsio (1582). .

(... ) « Non lantum licet, sed summa etiam juds divini necessitate oc p,'oe
cepto, imo conscit!ntiw vinculo al'ctissimo et extremo animal'~tm pel'iclJ,'.o ac
di~crlmine Christian is ornnibus lIoc ips4rn incumbit, si praestare rHIll. P~ssunt. »
ANDRK.1l PlllLOPATllIS ad Elüabethce "egince edictum reS1Jons'io, n. ~ij2.

. (.... ) « lncumbit vera taO? mnime .... cum. re~ jam ab ecclesiâ ac supremo
eJus moderatore, pontlfice rolmlrum Romano, judlcata esl ; ad illuro enim ex
omclO pertinet religionis ac divini cultus inco/umitate prospicere et leprosos a
mundls ne inficciantur secernere. » lbid., n. 163.
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auctoridade temporal sobre os thronos á auctoridade religiosa sobre os bispos (').
comquanlo lhe reconhecesse a attribuição de dispor ç\o destino terreno de todos
os fiéis ("), e, como sup"emo p,·inr.ipe espi"itual, mudar corôas, transferindo as
de uma para outra cabeça (···).-por aquelta só restricção, aliás practicamente
insignificante. incorreu na tacha e pena de heterodoxia.

Se principios taes houvessem permanecido suspensos na região das concepç~es

especulativas, certo não valeria a pena de os aprofundar, e devassar-lhes as cop
sequencia fataes, Mas a altura a que se elevou a arrogante e violenta audacia
dos papas, especialmente desde os seculos XII e xm, n'essa politica interventora
de que se arrogam o privilegio supremo, já tivemos occasião de, posto que succin·
tamente, descrevei-a. Os decretos de deposição de Raymundo \V de Tolosa por
Innocenoio III ; de Henrique IV por Gregorio VII; de Frederico II por Inno
cencio IV; de Henrique VllI por Paulo IlI; de Isabel por Pio V, ahi estão, e hão
de estar eternamente na historia, padrões eloquentes da inextinguivel ambição
temporal dos papas e escarmento aos povos descuidados da sua soberania. Pro
ximos descendentes da raça vigorosa e nobre que se enraizou na extrema occidental
da peninsula ibérica, bem viva nos deve ser ainda a memoria das lucta,
mortaes feridas entre o estado e a curia, desde os primeiros' tempos da
monarchia lusitana; - desde Sancho li, ingrata'mente pago da sua vida, gasta,
na melhor parte delta, em combater os inimigos da fé, com a destituição da
corôa por Innocencio IV, e com a entrega do reino ao conde de Bolonha, que,
depois, fulminado tambem, por Gregorio X, perseguido pelas alfrontas do clero, e
deposto, havia de personificar para sempre um dos mais sombrios exemplos da
terribilidade das vinga nças pontificias, " Dir-se·hia», escreve o grande historiador
portuguez. gloria da sciencia, da lingua e dos dous povos irmãos; "dir-se-hia que
a nenhum rei de Portugal era licito ir repousar no tumulo, sem pelejar uma
renhida batalha com a ordem sacerdotal. » (. "')

Se Roma, tl'ansformando-se ao sopro do seculo e da liberdade, tivesse repu,
diado essas tradições, abjurado a theoria que as legitima. nenhuma deltas impor
taria hoje aos homens cle estaclo. Não seriam mais elementos computaveis no
calculo d futuro, mas apenas lembranças mortas de um passa'do eHincto e sem
resurreição possivel na mente de ninguem. Quando esse omino 'o preterito,
porém, accorda ainda tantas saudades, resôa em tantos échos. e é até hoje sacro
santo aos olhos de uma seita numerosa, atrevida. e inOuente como o ultramonta
nismo, cumpre rememorai-o, !l, se não temei-o sob a mesma forma, ao menos
precatar as gerações nascentes e' vindouras contl'a as transfigurações, varia veis ao
infinito, do insidioso e trefego Protheu.

(.) BELLARMlNus: De Romano Pontiflce, V, VI.
(oo) (I As, erimus, pontificem ut pontiflcem, etsi non habeat ul1am meram tem

pOl'a\em potestatem, tamen hahel'e in ordine ad bonum spirituale ~lImmam po
testatem di ponendl de temporalibus rebus omnium chl'islianol'um, II Ibid,

("') " ..,'. sed possit mutare regna et uni auferre, atque altel'i conferre
tanquam summus princeps spil'itualis, si id necessal'ium sit ad salutem animal'um, »
Ibid.

(••••) A HERCULlINO: Historia de po)·tugal, tom. nr, pag, 80.
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a papado não muda; progride sempre na direcção primitiva das ambições
p Iiticas, de que é creatura, Que houve pontifices invasores de soberanias; qlje
vezes sem conto o vigario de Christo capitaneou guerras civis contra o imperio i
que o preito de fidelidade a príncipes e dynastias foi sempre, nos tempos aureps
de J.loma, tido e havido. pelos papas' como depençlente das sentenças do chef~

da igreja; que por decreto e a arbitrio deUe se tiraram e doaram sceptrps, repar
tiram-se, desmembraram-se, annexaram-se, escravisaram-se estados:- pontos são
esses de hbtoria mathematicamente impossiveis de refutar. Dupanlo\lP mesmo. o ca
loroso ultramontano, confessa que, cc n'ossa longa e incomparavel serie de pontifices
romanos, alguns papas tem havido, em numero pequeno, sim, mas, em summa,
tem havido alguns papas fracos, papas ambicip os, papas temeral'ios, que têm

cou(wldido o espi?'itual com o temporal, a·ssoalhando p?'etenções àominadOl'as

SOb"d as COI'OaS,» (,) 'Pois bem: Roma acaso engeita esse passado? Arrepende-se
d ssas usurpações? alTerece do seu vindouro procedimento auspicias novos, me
'Ihores? Não. Pelo contrario: sancciona, acolhe, sanctifica essas recordações terri
veis; e, quanto ao futuro, a garantia que apenas remanesce aos povos cOI.tra a
reproducção de violencias eguaes ê a força maior das circumstancias, a inferio
ridadd material dos ac~uaes recursos da igr~ja ante os recursos do estado leigo, da
sociedade moderna,

Não, aflirma Pio IX no Syltabus; os pontifices romanos e os concilios nunca
ultrapassaram os limites do seu legitimo poder, nunca usurparam direitos de
principes. {":-~ias têm-se visto reis depostos, tcrritorios retalhados, gnvernos
alterados e invadido;, corôas olTerecidas em mimo a príncipes dedicados a Roma,
luctas civis ateiadas em nome e por parte da cu ria, Portanto, se a tiara em
tempo nenhum perpctrou usurpações, não eram usurpações esses tremendos aclos
de soberania sup('ema: eram exercício de um direito, de uma legitima jurisdicção.

a quarto synodo ·lateranense, que, como todos os desle nome. foi simplesmente.
a bem dizer, uma camarilha, um consistorio do Santo Padre, promulgou um
canon concebido assim: « Notifical'-se-hão os depositarias do poder politico, e,
sendo mister, constranger-se-hão por meio 'de censuras a que dêem juramento
de purgar suas terras dos bereg\Js notados pela igreja. Se, depois de tal ad ver
Icncia, perm~lnecer inactivo o senhor temporal, será pelos prelados da provincia
e!c~mmungado, e, quando, ainela a:;sim, não se submetIa no espaço do um anno,
denunciar-so-ha ao soberano pontifice, afim de que este para logo declare-lhe os
vassallos desobrigados do juramento de lidelidade, e olTereça-llle os dominios ás
armas dos catbolicos, que, sem ex.cepção nenhuma, os senhorearão, ex.pulsos os
hereges, e mantel-os-hão sempre na p~reza ela fé, sal\'os JS direitos do senhor
principal, q~nJo com este não e:-:ista obstaculo.", Excommungamos, outrosim,
os agentes e encobridores de hereges; de maneira que, se dentro n'um anno
deixarem de ob~decer, ficarão de pleno <direito infa'mes. e, como taes, ex:clusos de

(') DUPA:olLOUP: !Jfandement. de 11 de novembro, 18GJ,

(") « Romani Pontificei> et concilia ceculllcnica a lImitibus sure potestalls
recesserunt, jura Principum usurpàrunl." Sylt., XXlIl. Este é o erro condeJl1
oado; fi vCl'dade orthodoxa e, pois, a cOlltradictoria desta proposiQiio,

P. C. INT. lG
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todos os omcios e conselhos publicas, dos direitos de eleição, do do dar leste
munho e receber successões. Em juizo, ninguem lhes responderá: mas serão for
çados a responder aos outros. Juizes, suas sentenças serão nu lias, e não será
licito demandar em audiencia delles; advogad'ls, não serão admittidos a pleitl~ar:

tabelliães, os actos que lavrarem ficarão ÍlTitos e nenhuns; e assim por deante.» (')
Exorbitaram os padres do Latrão? Não exorbitaram: o Syllabus o diz; dil-o o
papa no Syllabus.

\

Lancem os olhos por sobre a Iilleratura ullramontana destes ultimas annos
ainda; a ainda aqui se convencerão de que o Syllabtts é a grande eschola da
philosophia, da theologia, da politica orthodoxa. (( SE'jam quaes forem os esforços
com que tentem constranger a historia a mentir », diz um dos mais competcntês
relatores dessa opinião, (( nâo se !ta de jâmais provar que a ig)'~ja, ainda
n'esses tempos em que sua suprem'l,cia era menos contestada, abusas e-a, humi
lhando as potencias temporaes, e diminuindo-lhes a auctoridade. Nas suas mais
renhidas luctas contra essas potencias um fui sempre o seu fito: obstar que se
ellas perdessem conculcando os intcresses que lhes cumpria zela~, e arrogando-se
direitos que lhes não competiam. Não ha auctoridade que em tão longo decurso
de tempo cedesse tão pouco ás fragilidades da humana fraqueza. » (.. ) De certo I
o abuso não existe do lado de Roma, não existiu nunca. Fazer e desfazer reis;
crear e fulminar governos; sagrar e excommungar instituições temporaes .. com
por e decompor estados - não é senão elfeito natural, juridico, salutar da divina
sujeição de todas as potestades humanas ao papa, pedra angular e fecho de abo
bada de toda a auctoridade no céu e na terra. (( O papa », ensina elIe proprio,
por bocca do seu orgam omcial na imprensa, /, é jttiz soberano elas leis civis.
N'olle junctam-se as duas auctoridades: a au:tol'idade temporal e a auctoridade
espiritual; porque é vigario de Jesus Christo, que não era sÓlllente sacerdote
eterno, mas Rei dos "eis e senhor dos senhores. O 2Japa, em )'asâo ela sua dig
11ielade, está no (astigio dos dotts poderes.» ("')

O aferro do catholicismo romano a essa destemperada theocracia basêa-se, as
severam os seus advogados, em fundamentos, não mundanos, mas sobrenaturae :
na doutrina da revelação, onde, a par elo mysterio da Trindade e da encarnação
do Chri sto, dos sete sacramentos e ela inlallibil idade da igreja, a sobel'ania, tanto
espiritual como temporal, ela santa sé oCI:upa logar proeminente entre as leis su-

(.) (( ....Si Dominus temporalis requisitus et monitu ab Ecclesià, terram suam
purgare neglexerit ab herelica Albigensiulll freditate, per Metropolitanos et crete
ros 'comprovinciales excolTlITIunicationis vinculu innudetur. Et si satisrac~l'e eun
telllpserit illtra annum, ignilicetur !tOl: Pontifjci, ut ex tU·lll: ipse vassallos ab
ejus lidelitate dellullliet absolutos ..... salvo jure dUlllini pl'Íncipàlis, dUlllmodà
super !toc ipso nullull1 pr'restet obstal:uiulTI. Eàdem nl!tilominus lege creata cirea
eos qui nOIl l'iabent dllminos principales, .. etc.» Gane. Late)'. IV, ean. 3.

('0) p,\OI\Il R,uII~I\Il: Les docll·. )'Omai/ies, cap. IV, IX, pago 103.
("') Civ'i.ltá, de 18 de março de 137l, pago 664, Fallar a curia e falIal' a

Civilta são, por assim dizer, uloa e a mesma cousa. Sabido é que a redacção
dessa folha foi orgallisada por um ureve papal de 12 de fevereiro de 186ú, e
que ella publica-se com o Impn'matw' do j}[agiste)' Sac)'i Palatii. amlJin
loesmo reconhece que esse periodico llsta (( sob a influencia quasi d'iJ'ecta do
soberano pO/ltifice." (IIist. c.lt~ Conc. cap. IV, pago !'Oi
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premas do credo christão. São enunciados, não nossos, mas do episcopado fiel, do
actual metropolita catbolico em Inglaterra. Baldado é, pois, requerer que a igreja
abra mão desses principios; e la não n'os pude ca lar (.) sem quebra da sua
missão eterna.

Erro é, portanto, crer que as idéas de supremacia temporal sejam lheorias
obsoletas e despresadas na igreja. A roalidade é, antes, que continuam a ser ver
dadeiras theses dogmaticas. Bellarmino e especialmenle de Maislre são alé agora, em
polilica e em lheologia, aucloridades rojeadas da maior veneração no ensino e regi-

. menta docalholicismo romano. Ainda em [8i9, Sibour, arcebispo de Paris, os\ecom
mendava corno lbema de conferencias, aos pregadores francezes. A bulia ln coena
Domini uma das mais impávidas invaliões papaes no governo da sociedade civil, é
sempre -nem perante a inevitavel acção retroactiva do dogma de 1870 podia deixar
de seI-o (··l-um monilmento dogmalico. Ocelebre panegyrista da theocracia universal
que ha pouco mencionámos, louva muiLa d'entre as disposições della como crea
ções de « uma sabedoria superior» ("'), e não acha que «a Europa lucrasse nada em
não n'a terem Clemente XIV e Pio VI publicado annualmente. segundo o estylo de
seus anLecessores. (•.••• ) Pelo que respeita a con tituição Unam Sanctam, poucos
annos ha que, em França, os representanLes do genuino caLholicismo ponLificio no
parlamento, em numero de quarenLa e sete, adhenram sem re~erva á' suas deci
sõe., que const,tuem o papa n'uma judicatura suprema sobre o estado; e aqui, no
Brasil, não ba dous annos ainda que o prelado olindense peremptoriamente a in
vocava, contra o governo de sua magestade, como lei vigenle da igreja, no ca
racler de « bulla dogmatica », transcrevendo em particular, como « palavras sem
pre memOl'aveis », o pl'etencioso trecbo que deprime o imperio a subdilo do pa
pado. (..... )

Desligar os povos do vinculo de obediencia aos tbl'onos legitimamente firmados
não é direito de que as conquistas polilicas e sociaes do tempo presente de;spissem
os successores de Pedl·o. Existe n'elles hoje, como nos primeir03 secu los da média

(0) « The Calholic Church can not be s:lent, it cannot hold ils peace ~ it cannol
cease to preach the doctrines of Revelation, not only of the Trinity and of ihe Encar
nalion, bul l·ikeu;i.se ()f the seven s,wraments, ando of the 1nfallibility of lhe Church
of Gnd; and of Lhe necessity of Uuity, ancl of thll Sovereignly. both spirilual and
Lemporal, of the Holy See. )) H. E. MANNING: The p,'esent C"isis or the Holy See.
London, 1~ti1; pago 73. .

(") No concilio de 1870, combalendo a infallibilidade pontificia. dizia, no sen
lidp exactamenle dessas nossas reflexões, o cardeal Rau~cher: « Maxima demllm
dillcultas oritur ex BOllifacíl VIU. bulia Unam aneLam. Quodsi Bonifacius VIII. in
rebus fidei et moribus definiendi errare non poLuit objeclum decisionís Pontificiae,
ergo dor.trina dll pote tatis ecclesiastícae ad civilem ralione divina ordinatione stabi
liLa et obligationibu inde emanantibus ul veritas Deo revelata credenda est. Hab~n
lur nunc qui ad diUicultatem eludendHm defendunt eum nlhil definire volUl.sse quam
omnes homines obligHlos esse Pontificem Romanum. ut capllL ecclcsl,ae a C~l{ISlO cons
tltuLum agnoscere .. altamlln abstwda esl SllppOSI~IO, CUI haec asserenle~ IDnltanLur
opportet.» SY'I'I0ps'is anal. n. l. FUlIWJllCll : Doe. ad ill. conc. Vat'IC.; Il Abt,
p. 215. '

( ) DE MA.lSTRE : Du Pape, liv. 11, cap. XV. Ed. de Paris, 1865. Pago 240.
( ) Ibid.

. ( ) Resposta do bispo de Oltinda ao aviso do governo imp~rial de 12 de
Junho de 1873.

•
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edade. Quando com os soberanos rebeldes á curia o teri'or salutar das censuras
pontificias não produzir seus fructo~ de benção diz llm canonista, cujo tractado
sobre a igreJa suscitou no mun'do theologico o mais enthusiastico acoillimento. e,
na phrase do cardeal Gousset, cc não encerra nada que não esteja conforme
ao espirito da santa madre igreja lJ - quando isso aconteça. diz asse canonista
que, « obstinando-se o príncipe incorrigival em prosaguir o caminho fatal, e ar
rastar por elle o povo, cumpre qua a igreja recorra ao meio extremo de que
dispõe, afim de salvar aquella secção do rabanho ; cumpre qua, não podendo illÍ
pedir ao principe o dascambar no abysmo, estenda mão prestadia ás ovelhas des
encaminhadas pela infidalidade do pastor; a não lhe cabe então mais que daixar o
insensato, desleixado da salvação de sua alma, seguir o pendor funesto que o ar
rasta,-devondo, pal'a assa fim, diôsolver o laço de obediencia lJ. (')

Volvamos da Allemanh.a a allenção para a Inglaterra, e ahi acharemos se
meada, com egual abundancia e vigor, pelos mais eminentes magnates do episco
pado romano, a mesma propaganda. Se os principes christãos e suas leis apartam
se da lei divina, ensioa o matropolilano de Westminstor que a igrrja houve de
Deus auatoridade para julgai' essa infracção. e, por todos os maios de que é sa
nhora, constranger a emandar-se a transgressão da justiça.'(") cc Nenhum principa
justo póde ser deposto lJ, escreve eUe ainda; « mas o sabe?' se um pJ"inc'ipe
é, ou não, justo, é materia cuja decisão inoumbe ao .papa. lJ ("')

Penetra· se em França, e vêr-se-ha que a opinião em voga antre os adeptos
submissos de Roma não se altera. LeiarrÍ Veuillot, a personificação mais carac
teristica. mais pura, mais franca e mais festejada, em Roma, do catholi
cismo papista; leiam-n'o, e verificarão identicas profissões de fé, adhesões egual
mente resolutas an mesmo sinistro espirito de tyrannia religiosa. Consideram
como eUa, n'uiu dos seu. mais famosos pamphletos ultramontanos, entóa a epopeia
do 'aviltamento de Henrique IV em presença de Hildebrando: cc Gregorio diz ao
imperador que soberano só Deus o é: que n'esta soberania foi investido o Christo,
filho de Deus feito bomem; que não ha poder entre os hQmens, nem direito de
mando, senão de Deus, pelo 'Verbo della; que o só intérprete infallivel do
Verbo divino é a igreja catholica. E, pois, accrescenta Gregorro, é sem direito
que o imperador commatte estabelecer-se a lei viva do mundo; em balde o com
metta; porquanto a consciencia dos povos astá dependente da igreja catholica, e
não do poder temporal. A igreja não descurará nem dos povos, nem de si, nem
de Deus; 'mas pela voz do seu chefe, ?:esolverú os casos de conscienc-ia entre
os povos e os reis. >l (*... ) Se isso é pouco; se essa prerogativa de solver as dif
liculdades de consciencia entre povos e monarchas, a saber, de sentencear até

(.) PlULlrrs: Du droit éccZes. tom. I, pags. [ o V.
(") « If Christian -Princes and their laws deviate from tho law of God. the

Churc:h has authority from 00d to judge of that deviation, and by all its powe?'s
en(o?'(:e tbe correction of that depal'ture fmm justice. lJ H. E. l\l,\NNING: The Vati
can Decn~es in thei1' Ibea?'ing on civil allegiance. London, 1875. Pags. 49-5l.

(••• ) « No just prince can be depMed by any power on earth ; but wether a
p"inçe is just o'?' not, is mattel' for thl' Pape to judge 0(. II Ibid., pago 46.

(·· .. i LOUIS VI\UtLLOT, Le pa?'fum de Rpme. (7. a éd., Paris). V. I, pago 140.
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onde subsiste aos povos o dever de lealdade, até ond,e a auctoridade real
não caducá; se esse direito, exprimido assim, aioda não intimida os que dese
jam á sociedade leiga alguma, ainda que restricta, indepondencia; se essa fór
mula t.beocratica do redactor do Ullivel'SO é ainda obscura. podem achal-a
n'outros talvez mais lucidamente traduzida.

N'um dos livros de Gaume, por exemplo. padre cujos escriptos andam em
moda entre os professores ortbodoxos, hão de ler esta eloquente prelecção:
" Depositaria da auctoridade do Rei dos reis, orgam iofallivel de suas vontades,
assenta-se o soberano pontifice no cimo da hieJ'al-chia social; estão-Ibe nas
mãos as redeas, que devem guiar o mundo christão ao seu derradeiro fim; a
bussola que ha-de indicar a derrota aos demais navios torlos, jaz no seu navio,
Delle é o direito de traça?- o itine,-ario, dm- a senha aos eonduetores dos 2JOVOS,
e julga!- em ultima alçada os conOictos entre os pilotos e a tripolação. Ora, como
nullo é todo poder Judiciaria que não t'ôr armado, tambem é dú'eito seu eom
pellú', mediante lJenas e((icazes, ii obeclieneia os delinquentes, e bem assim
tira!- o commando aos eapitCies obstinadamente rebeldes. Estes pl'indpios são
de uma evidencl:a in:disputavel, ) (,)

O orgam supremo do pontificado no jornalismo professa contínua e imper
territamente o,dogma sinistro e pagão do gladio sçcular dir'igido pela igreja. "E' um
erro,» diz, "crer que o gladio espiritual pertença a igreja, e que o gladio tem
poral, com que se punem os altentados contra a igreja, não seja della, mas dos
principes, Isso está em contradicção com o deel-eto dogmatieo de Bonifacio VIH,
Unam Sanetam, onde se ensina que os dous gladios pertencem á igreja; o espiri
tual é meneado PO?' ella mesma, o temporal em 1"'01 della; aquelle esta nas
mãos do padre; o outro, nas mãos do rei ou capitães, que o menêam segU11do
as o"dens do pad?-e, e com a moderação que lhes elle prescreva. Este é exclu
sivamente o motivo por que, em todos os tempos, chamavam-se os principes
christãos braço see~IQ1- da. igreja. Indica essa denominação que os principes,
púnindo, mediante penas materiaes. os delictos contra a igreja, nunca exerceram
direito proprio delles; porquanto. em materia ecclesiastica, nenhuma auctoridade
lhes cabe, e apenas se d~ 'em[lenham ele um dever: o de propugnar a igroja, a
quem unicamente competp. o direito de julgar esses delictos, e imp07--lhes penas.
f1.. igreja não dispõe desse braço; mas isso o que demonstra é o t'''iste estado dos
tempos presen tes e a detestavel -apostasia dos governos, que separaram-se da
igreja, renegando, como os judeus, a realeza' do Chl"isto. Nolumus hune ,-egna,"e
super nos.» (")

(,) MGR. GAUME; La Tévolution, tOI11. I, pags. 44, 48.
, !") Civiltà eattóliea de 6 de março de 1871 ; pago 330. Insistimos em aucto

rlsal cnm as lições dessa folha as nossas afl1rmatil'as a rospeilo da fé ultr,amon
la,oa; porque a Civilta é o reflexo inalterave! 'ela infallibilldade papal uo jor~a
I.mo. j!:lIa repn'senta, entre os romanistas, a igreja, o E P!rito-Santo, Deus. E o

que a sua redacção já expressamente eleclarou: « Arguir de semelhante nota »,
diZia. de~end~ndo as pretellçõe do clericalismo infallibilista, «arguir de semelhante
~ota a C'lV'llta, ou o Univel'so, equivale a accusal' o episcopado quasi todo, accu
ar o .clero, ~lC~USal' todos os catholicos, por outra, accusar a ig1'<'ija intei?-a e q

propl'lo Esp'l?'tto Saneto ele Deus, que a dirige. » Ser. Vll, vaI. )(.
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Agora, se na originaria nascente da sciencia u!tl'amontana buscaI mos a ex·
pressão aulhenlica, o criterio decisivo da orthndoxia, não será dimcil ouvir do
proprio pontifice romano a sancçã0 de semelhantes blasphemias sociaes. Pio VII,
em 1805, n'umas instrucções escriptas ao seu nuneio em Vienaa, lembrava-lhe o
canon de que « os subditos dli um p"incipe hm'eje estâo pal'a com elte exemp·
tos de qualquel' dever, (idlilid'l.de, ou homenagem.» «Por menos ver ada que
seja em historia uma pessoa», prosegue o antecessor de Leào XII, «não póde
igl101'a,' as sentenças ele deposição p,'oferidas pelos pouUfices e concilias eontra
os P!'Lllcipes pel'tinazes na heresia. Verdade é que caimos em tempos tão cala·
mitosos e de tão grande humilhação para a e 'posa de Jesus Christo, que já não será
mais possivel p,'actical', nem convelliente ,'eco,'clm' tao salltas maximas,-o que
a fúrça a interrompl)r o curso de suas ,justas severidades contra os inimigos da
fé. » Assim que, degradar a principes da realeza temporal, empregar para COI'·
recção da heresia severidades mundanas é, e continua !"ii a ser sempre, incontestavel,
imprescriptivel, súcrosalll.a prerogativa dos papas. Contra esse intervir nos go·
vernos da terra só um dique existe enli'e o papado e os reis: são 05 illfortunios
oontcmporancos, a decadencia da fé, o predominio caduco lo erro, que tolhem o
braço ao vigario do Crucificado. Quando, porém, as pvrta; do inferno nào preva·
lecessem mais, e aos lriumphos ephemeros do mil! succedesse o reinado bonan
çoso e eterno da verdade christã, a mão dos papas vibraria rle novo sobre as coo
róas o feixe dos anathemas divinos; e as censuras pontificias, troadas do Vaticano,
varreriam a terra de governos infieis.

Não no persuadimos de que esse seja o futuro, o desenlace das luctas liber·
tadoras da revolução, « que dura ainda. » Mas tal é, pelo 'menos, a traça, a es
perança, a nutrição do ulttamontanismo; porque o chefe da igreja foi, é, e ha de
ser, segundo esse credo, o julgador universal das nações e dos tbronos. É o que
o proprio Pio IX, ainda em 1874, proclamou, n'um documento publico. Ahi, allu·
dipdo a esse poder sobrenatural, confessando que éssa regalia de depor sobera·
nos e desobrigar povos do juramento de fidelidacté, que esse di1'eito (cli1'ilto)
fóra indubitavelmente exercido p r seu predecessores, accrascentava o pontifice
actual que « semelbante direito. n'aquelles tempos de fé, que discerniam no papa
o q1~e élle é realmente, a saber, o sup"emo juiz da cl11'istandade, e reconheciam
as vantagens do seu trihu nal nas g)'andes luctas entj'e povos e s.oberanos,
foi desafogadamente ampliado, com o apoio. é cerlo, do direito public.o e
commum assentimento dos povos, aos mais serios interesses dos estados e seus
regentes.» (')'

(0) Apt~d NEWMAN: A lettel' to llis Grace the cluke of No"tlllk; pago 36-1.
Eis o commentario oflicial do oraculu: « O papa é, por assim di zer, o ponto

culminante dos dous poderes, espiritual e temporal. O pl'ineipa temporal nao
ce sa, ainda como p"'incipe, de sei' subdito do 'papa. Póde o papa emendar, ao'
nular as leis civis, as sentenças cIos t,'ibunaes temporaes, se são oppostas ~os
intel'esses, e:piritllaes, como com as leis votadas pelos modernos parlamenLo~ de Eu'
ropa tem feito d'ive,'sas vezes Pio IX. Toca-lhe lambem preceituar e pl'Oblblr auS
principes temporaes cerlas acções, reprimir o abuso do poder executivo, tolh~r o
emprego das armas, ou decl'etal-o, se a defesa da ,'eligic7o o ea;ige. Nos conl1lctos
entre a igreja e o estado, perteuce ao papa a decisão sup,·ema. :::ie, ll. rém, algum
pontifice profcJ'iss~ por acaso um julgamento menos justa, essa lesuo do direito
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Declaração mais obvia, lição mais terminante da soberania temporal do pon
tificado não era possi vel. Refere-se á edade média. é verdade; mas não diz que
aquellas incomparaveis funcções, tantas vezes exercitadas pela tiara. fossem um
apanagio dos papas de então, nerp urna voluntaria concessão dos povos, - sim, no
rigor da palavra, um dil"eito. Não diz que o pontifice romano decaisse dessa
posição ineITavel; que fosse, e não seja- mais, o rei dos reis. o tribunal de todos os
tribunaes da terra; afilrma, pelo contrario, que- ainda hoje o é. e sel-o-ha sempre.

O gladio temporal do pontificado romano, reduzido presentemente â inercia
pela indocilidade liberal de um seculo perdido, continúa, todavia, a representar,
perante o tribunal dogmatico do Vaticano, a mais legitima" a mais _alta, a mais
inauferivel das soberanias, o senhorio de todos os senhorios da terra. Dous annos
faz apenas que Pio IX (13 de julho de 1874). n'uma carta congratulatoria em res
posta a outra analoga da juncta central das Obras pOlltificias em França, lastimava
que os habitantes desse paiz « não pudessem. P01' ora, desembainhar contra os

inimigos da sé apostoz.ica o gladio material. » (~)

« Por mais abjecta que seja». diz irrefutavelmente um dos mais notaveis
estadistas inglezes, « a servidão do individuo, nem assim contenta ainda ao
paltido ora dominante na igl'eja latina: tambem o estadu ha de ser escravo. » (00)

Senhorear, porém, os poderes politicos no interior de cada nação individual
mente, firmar em cada hypothese especial o direito entre administradores e
administrados, e não dictar egualmente a lei nas relações internaci.maes, seria
inconsequeucia, em que a Jialectica e os interesses ultramontanos não pod'iam
cair. Seja, por conseguint.e, o papa árbitro tambem nas relações internacionaes;
seja a santa sé o tribunal amphyctionico. Em levantando-se discussão entre os
povos, « os dous partidos». imagina monsenhor Ségur, (C demandariam deante do
augusto tribunal da santa sé, e submeUer-se-hiam ao seu julgado. Nem derrama
mento de sanl(ue, nem guerra civil, nem finanças arruinadas. » (, .. )

Era a plena edade media. com a soberania universal de Roma; o tl-iregno "

a triplice realeza da tiara eITectuada em toda a sua extensão na terra, corno no

purgatol'io e no céu; o risonho e paternal dominio dos interdictos. dos inquisi
dores, do monachismo, dos legados papaes ; era, em summa, o pontifice romano
dclihel'ando, sem remissão, o destino dos sceptros. das dynastias. das instituições,
das nacionalidades. Pois se a média edade é o ideal pontificio! se a utopia do
seu resurgimento é a snprema aspiração ultramontana I Se fosse um juizú nosso
esta asserção, poderia talvez dar ares de temeraria; mas ella está, mais on menos
expressa, e ás vezes descomposta em sua odiosa nudez. nos livros da esehola.

Qual é o grande facto, O'facto immortal, universal, providencial que arrasou
pelos fundamentos a edade média? Sem duvida nenlJuma,a revolução de 89,

~ão auctorisaria iamais a resistencia II igreja. Ainda que a santa sé imponha um
Jug.o ljuasi insuPPol·tavel, cumpl'e !toffi"el-u com paciencia, como já Carlos 1IIagno
diZia. A igreja tem o direito de impõr ao estadu o uso da (orça contra os ini
nllgos domestlcos e estranhos della.» MATH. LIBERATOIIE, nd Civiltà Cattolica.

(') V. Semaine ,"eligieuse ele Paris, de ( de ngosto de 1874.
\.. ) GI.ADSTONR: Vatica,n decrees', IV, p. 40.
V") MGR. SJ\r.UII.: La l'Jvol?~tion, p. 72.
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destruindo pela raiz o feudalismo, e secularisando a ordem civil. Ora, a revo
lução franceza - e sobretudo por esse crime atroz de haver libertado as instituiçõe~

da acção clerico-romana -é severamente condemnada pela igreja como « a ob/-a
prima da tactica infernal. » (*) Esta « secularisação da ordem civil. que a
democracia revolucionaria consummou » (U). e que" eDtretanto, é a base, a es
sencia. a rasão de ser do estado moderno, alligura-se intoleravel a Roma. Os
principios' de 89, que aliás estão perfilhados na constituição brasileira, como,
mais ou menos. nas constituiçães mais conservadoras deste seculo, sã." declara-o a
gazetta ollicial do papa, « absul-dõ. sandice. estupidez, vaidade, orgulho. fq.lsi
dade, (an(al'rice, p~dantismo. extravagallcia; são, pal'a düer tudo. impios e
puel'ilmente pretenciosos. » (...)

« De ora cm deante )), pregava o Uniurso, « é indispensavel qtje a guerra
se estabeleça e cil'cumscrwa entre o Syllabus e a revolução. I) (H ") A l'evolução
isto é, a forma civil das instituições politicas e sociaes na edade contempo
ranea. (,. 'H)

A sociedade moderna. Pio IX solemnemente a fulminou, ao abrir o concilio
do Vaticano, como « a conjuração dos ímpios. )) « Bem vêdes, venerandos irmãos.
com que impulso o antigo adversario ao genero humano assaltou e assalta a ca a
de Deus, a que só a santidade convem, Sob sua inOuencia lavra essa funesta COlljU'

ração dos impios, que, formidavel pela sua união, firme pela sua opulencia, pelas
suas instituições poderosa. e velando a sua malicia com a mascara da liberdad~,

não cessa de mover acerrima e perversissima hostilidade á santa igreja do
Christo. )) (...... )

Essa inOammada cólera contra o estado leigo, essas objurgatorias descommedidas
e insensatas contra as instituições liberaes proferidas na sessão magna, ao congre
gar-se. perante a christandade cheia de aillictivas apprehensões, a assembléa de 1870,
eram a ordem do dia do synodo. De feito, qual vinha a ser a sua tarefa? Que
inspiração tinha presidido á convocação delle? Que sopro o devia agitar? Diga-o
um dos seus historiadores or~hodoxos: « Senlia-se que se tractava de tlm acto
do maior alcance)), escreve elle. em referencia á decretação' da infallibilidade;
« pendia d'alli o principio da auctoridade, desbaratado ha um seculo. Esse prin
cipio. iam-n'o allirmar no centro e como na sua fonte immediata, para que se

(') RAMJÉRE: Les doctr. rom.• cap rI, VI, pago 35.
(**) Ibid.
( ) Civiltd catolica, 5a serie, tom. vm, pags, 28 e segs.
( ) N.o de 17 de dezembro de 1875.
( ) « A igrpja )), dizia um publicista orthodoxo. « não obedece a outra lei

afóra a da sua propria conservação. quando contra O estado moderno, derivaçrio
do liberalismo. prepara-se para um combate de mOI-te.)) O Obsel'vador dd
Baden, 7 ele maio de 18J!J.

(...... ) .« ViJetiô enim, Vt:::lcl'abiles Fralres. quanto impetu antiquus humalli
generiô hOótiô dumum Dei, quam decet sanctitudo. aggres.ms sit et uôl[uo aggre
diatur. Eo auetor'e, rUlle ta illa impiorum conjuratio late grassalur. qum con
junctione fortis. opibus poles, rnunila iUôtilutis et velamen habeus malitiae liber:
tatem (I Pell'. 2 16) accrrimum adversus sanctalll Chl'isti ecclesiam bellum, ornol
scelere imbutum, urgere non desinit. >l Allocutio hab. in Vat. bClsil. oecum.
conc. incho die 8 decemb. 1809.
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espalhasse até á circumferencia. Não era elle quem tinha de mudar a (ace do

mundo, e amançar uma ol'dem divina á geração que nos succeder? » (') Uma
ordem divina! Mas semelhante pbrase, observarão, é cheia de equivocQs e tan
gentes; aurange mil sentidos oppostos; quadra a infinitas applicações diversas,
conforme as convicções moraes, philosopbicas, religiosas de cada intérprete. É
natural e justa a objecção; mas o j~suita a prevenio; e n'elle mesmo lá está a
chave do enigma. A ordem divina, que o concilio encetado em 1869 tinba de
inaugurar, é « a organ-isação clwistã da sociedqde», ou, simplificando, como elle
proprio faz, «a theocl-acia da edade média.» (.. )

Nãn digam que são apenas e:'l:centricidades individuaes, sem é'Cho na jerar
chia. nos documentos officiaes da igreja romana. Aqui. entl'e nós mesmos, no meio
dn episcopado brasileiro, abundam provas de que a admiração, as saudades, os
votos pela edade mé.dia estão universaJisauos no gremio do catholiêismo papal.
Tambem os nossos prelados sacrificam a esse espectro, e o evocam, e o adoram.

(') SAMBIN: Hist. du conc. IJlCl~m. et gêne1·. du Vatic.,. cap. X, pago 151.
(,") lBlD.; cap. IV, pago 45.
Essa restauração politica da edade média é o alvo contlnuo, o ideal do roma

nismo. Ra um anno apenas, a Semaine Religieuse cZ'A?'ras, (dc 18 de outubro
de 1875), periodico publi~ado sob os auspicios do bispo diocesano, dava á luz o
programma seguinte, quc di pensa r.ommental'ios:

« Cumpre reconciliar a França com Deus, isto é, reintegrar Deus nos seus
direitos e a França nos seus deveres. Eis aqui algumas das condiçõ~s SINE QU.\
NON dessa reconciliação.

« Para que o estado volva ao que deve ser, e é por sua. in tituição mesma,
-ministro de D~us para o bOlll, ministel' Dei in bonlt1n,- importa:

« 1.0 Proscrev~I' para s~mpre da constituiçãu o que nesciamente dencminam
principias de 89, falsificação revolucionaria dos principios sociaes do chrititianismo ;
porque csses prot~ndidos principio encerram o anniquilamento de toda a hiera.?-ch-ia,
e a subvet sào total da sociedade;

« 2.° Trocai-os resolutamente pelos principios cnthol'icos» (ttltramontanosl
« eonservadores de toda a hi~rarcbia social e unica origem da libcrdade, cgualdade
e fralernidade genu'inas .

« 3.° RestalJelec~r legalmente os tres g?-audes corpos do estado, solidas bas~

da rllltiga monctl'chio trancoJ.. 't. al11u ue termos a v~rdadeira repres~nlaçá,' ue todas
as forças viva do paiz. e d~st'at·te supprimir o ulIraglo universal, que não foi,
nem s~r:\ jamais' senão uma m~nlira em proveito da c~bala;

. « 4.° Eliminar do código o ath~ismo, ~cauando com cssa egualdade enlre as
diversas religiões;

« 5.° Abolir o casamenlo civil;
« 6.° FazeI' cessar' a pl'ofanação do domingo; _
« 7.° Deixar á igreja lilJlJrdade plena de acção, e reconhecer-lhe todos os direi

los de pessoa civil independente;
.« 1l.° lIestaurar em toda a sua plenitude «a auctoridade paterna» (que a theo

logta moral do .iest~itismo annulla.) , «restitnindo-Ihe o pl~no poder de teslar,
e dispondo que os paes de familia, segundo a. gmduaçc70 da eclade. constituirào
só~ e ele cli"eito o conselho mtmicijJal de cada c.)mmuna i

. « 12. Extin~uit· as sociedades ·ecretas. II (Não as jesuiticas, esta claro; mas
Ulllcamellt~ a l1laçónat'ia):

« 13.0 R primir sem piedade a licença» (libel'dacle) « da imprensa;
(~ Em summa, de..(aze)· em toeZo o SoJt~ alcance a obra da ?·evolução. II

. Sabe-se que, em 1813. os jesuítas deram a publico o . eu programma social,
cUJa. base é a ?'estauraçâo das t,'ps ontel/s. A esse manifesto adheriu cordial e
ahs lutarnente o ultramonlanismo legitimista, na Frnnça, por bucca de um abali
adu repr~sentante seu, M. de ('runclieu, que, em:3 de novembro de LSi5, pro·

Cevu, no parlamento, estas palavras: cc Só o rei, ?'-ICOIIstitlúndo os Estados-Gemes,
pi de I'eparar os males que padecemos. »

P. C. lNT. 11'
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Aqui estão as palavras textuaes de um que qs collegas de certo não engeitarão,
fr·. Vital: «Os reis daquelle tempo» (da edade métlia)>>, por uma politica ütteliz
mente desconher.ida em nossos dias, se julgavam mais independentes sendo
(eudata?'ios da igreja romana do que senhores absolutos, e por j,to aos summos
pontifices offereciam as suas cor6as, pnra, depois, ?'ecebel-as mais santificadas
e mais j'espeitave'is aos olhos de seus subdito e do estrangeiro.» (.) Voltemos,
pois, áquelles sempre lembrados seculos de moralidade, caridade c paz; reine
sobre os estados a igreja; absorva-se o clero na simonia e. nos interesses poli
ticos; entreguem-se a sciencia e a litleratura ao dominio do Indice e da fogueira;
confiem-se as consciencias á inquisição; convertam-se as procissões - em aUtOS
da-fé; alarguem-se as romarias a cruzadas contra a nova heresia albigense - a
tolerancia liberal; séque a dizima as fontes productoras da riqueza; transforme o
direito de asylo os mosteiros em alhergaria de criminosos; estenda o privilegio
de fôro sobre os clerigos indignos o manto protector do espirito de classe; cúia
sobre a cabeça do principes, inexoravel e funel>re, a arma dos interdictos. e
humilhe-os até ao pó; exclua Roma do direito das gentes a civilisação moderna,
e proponha as nações oude lhe desconheçam a soberania ás hostes do fanatismo ou
da especulação mascarada sob a hypocrisia do sentimento religioso, E estará
vencido o Anlichrislo, e victorioso o Evangelho, e allanado o Vaticano, e fI'. Vilal,
e os da sequella romani,ta.

O pontifice reinante não se descuida, não se fatiga de demonstrar practica·
meote o seu amor a essa deliciosa utopia. Todas as instituições, todas as consti
tuições liberaes têm sido nos dias delle invariavelmente ex:commungadas, Contra
a constituição do Piemonte, ponto 'de partida e germen da resurreição politica de
Ilalia, lançou, em janeiro e julho de 1855 (' '), o pregão de absolutamente irrita e
nulla, como opposta e fatal aos direitos dá religião; da igreja e da santa sé.

No mesmo anno, outra allocução de Pio IX inf1ingia egual reprovação a
diversos actos legislativos do gove1'llo hespanhol, eS[Jecialmp,nte aos que regula
risavam a propriedade ecclesiastica, e creavam a tolerancia em relação aos cultos
acatholicos; declarando, de sua propria auctoric!ade aposlolica, abrogadas, vãs, e
sem elreito nenhum todas essas l\lis.

As leis austriacas de dezembro de 1861, que regulavam civilmente o casa
mento, e inaugnravam a liberdade da palaHa, da impren!'a, do ensino, d con·
sciencia e de cultos, não se safram melhor com a cnria romana. No annn ilD
mediato, a 2t de junll . Pio IX resolutamente as condemnou, descrevendo-as como
« abominavai, », e declarando-as completamente baldas de força obrigatoria.

A negociações, que se haviam eotabolado com o governo mexicano, poz lermo
o pootilice, em rasão da tendencia liberal preponderante enlão n'aquella republica; e
os decrelos a cs,e tempo promulgados n'aquelle paiz, abolindo o fôro ecclesiaslico,
secularisando a rIlão-morta, e facultando aos clerigos regulares o direito de deixar

(.) O bispo ele OUncla pel". o trib, elo bom senso,
(") Allocuções, pJ'obe meminel'itis e Nemo Vestn~m ignbrat, em consistol'io

secreto, Ahi se dec:laram incursns em excommunhào maiol' e na;; demais penas
ccclesiasticas os que tinham sido parte ntlS actos do froverno sard,). Alloc., em
consistol'io secr'etn, C1.l,m saep i~j hoc ,'egistro. '"
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suas religiões respectivas, foram, um dezembro de lR56, sentenceados como total
mente irritos e nenhuns. (.)

Leis inspiradas pelo mesmo espirito á republica de ova-Granada incorreram,
a 19 de setembro de 1863, em eguaes rigores da auctoridade pontificia. O Padre
Santo não podia tolerar esse parto monstruoso das idéas modernas; porque, entre
outras aggl-essões que alli e pr'omoviam contra a igreja, sobresaía a liberdade
religiosa ( cujusqtW acatholici cuZtús libertas). Eram, portanto, « de preterilo e
de futuro nu lias »,- decidiu-o soberanamente, firmado nos direitos da supremacia
apo~tolica, o menos digno que pretencioso uccessor de Innocencio!lI e Bonifacio VIU.

Se, atrazando-nos mai, al~uns annos, percorrendo o pontificado de Gregorio
XVI, atlenderlDos à famosa encyr.lica do antecessor de Pio IX., ahi nos occorrerá
logo que os anathema, liberalisados n'esse monumento da intolerancia ultramontana
dirigiam-se immediatamente, como o U"iVel"SO em todos 05 tempos ha confessado,
conll'a a constituição belga de 1832, obra aliás de uma constituinte cathol!ca, in
Ilammada na propaganda eloqucnte de Lamennais.

A verdade portanto a respeito do catbolicismo o,.thoclollJo, na edade corrente, é
que todas as liberdades, populares, individuaes, politicas e civis estão por ellc, sem
excepção, nem reserva, nem attenuante, absolutamente condemnadas.

Armam os ultr'amontanos à credulidade vulgar com a balela pueril de que só se
rep"ova a liberdade exaggerada, intransigente, selvagem, a contradictoria liberdade
do mal. a antithcse real da "erdadeira liberdade, a licença prostituindo aos seus
excesso' o nome e os direitos do principio sagrado que apaixona a sociedade mo"
derna. E' uma perfidia ultramontana, e nada mais. Escutem- e as expansões da seita
na melhores fontes da sua litleratura e do seu dogma; e hão-de ver que não ha
complacencia para nenhuma das grandes e fecundas idéas, para nenbuma das
rugeneradora e profundas crea\'ões deste seculo.

Entre o partido ultramontano, que pretende fundir a civiIisação e o futuro
nos moldes pagãos dn catbolicismo ensualista de Roma, e as tentativas radicaes,
do genero do são-simonismo, que aspiram a inaugural' sobre necessidades e func
ções puramente materiaes da sociedade humana, como a industria, o progre 50, a
per~ectibilidade nos limites deste mundo. o elemento religio o da ida individual
e Social, surgem os espiritos practico e rellexivo , armados da força creadora do
liberalismo progressista. mas pO' uidos tambem de reconhecimento para com o
passado e intellígente confiança nas tendencias e clarecidamente conservadoras
da tradição, de inalteravel fé nas crenças seculares do genero humano depl,lradas
pela philusophia e pela caridade. É a esses que o ultramontanismo discrimina com
a qualificação de liberaes moderados.

Vejamos o que elles são, o que os constitue; e indaguemos se, ao menos com
essa expressão menos carregada do mutiz liberal, do progresso leigo, é, sequer,
indulgente o papa infa1livel. Um infullibilista de irrecusaver competencia leval'
nos-ha pela mão.' « lia », informa-nos e1le, ( um liberalismo que classificaremos
de moderado. No entender dos. libe7"aes moclerados, a igreja II o estado fórmam
duas sociedades completamente separadas, perfeitamente livres e independentes,

(.) Alloc. Nunquam fore putavissemt~s.
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cada qual no circulo do seu dominio peculiar,- o que exprimem com a fórmula
-a ig;'eja liv?'e no estadolivre. No parecer desses. o fim do estado não é de modo
nenhum submisso ao fim da igreja; não tem o estado que levar em conta a roli
gião dos subditos. Quando muito, poderá, em certos pontos, por amor da paz, en

trar com a igreja em convenções livres, ajustando de egual a egual. Querem,
porém. que a igreja não tenha direitos politicos, propriamente taes; por
isso que, sociegade espiritual, cumpre-lhe cncerrar-se no circulo da consciencia
interior, n'ão podendo, emquanto ao exterior, lograr senão o seu direito indivi
dual. Adoptaram certos catholicos esse liberalismo, e assumiram o nome de catho
licos liberaes. Dão de conselho á igreja que renuncie a toda e qualquer alliança

com o estado, e contente-se das suas forças naturaes. Pensam, no tocante ás li
berdades modernas, que a igreja as póde e deve acceitac sem grande preoccu
pação; porquanto sem falta hão-de reverter em proveito della, não havendo nada
mais conforme á natureza do homem que desfructar plena liberdade politica e re
ligiosa, exempto de qualquer jugo e restricção. )} (*)

N'esse retrato póde cada qual rever-se, e reconhecerá sem muito custo a
situação que occupa relativamente ii i~reja ponlificia. Acceita as liberdades actuaes.
isto é, as liberdades consagradas nas constituições contemporaneas? liberdade
na profissão religiosa, na educação primaria e superíor, na imprensa, na tribuna,

no escrutinio, no parlamento. na defesa judiciaria, na organisação da soberania
politica? liberdade como na Ilalia. na Suissa, na Belgica. na Hollanda, na Ingla
terra, na União Americana, e. nominalmente, no Brasil mesmo? Adopta essas

consequencias da revoluçào -a consciencia independente, o governo secularisado,
o catholicismo sem o apoio corruptor dos favores omciaes? Então, se esse é o sou
credo, miliLa debaixo da bandeira do liberalismo moderado, pertence ao catho

licismo liberal.
Quer ag'lra saber os olhos com que a ign~ja romana o encara, a sentença com

que o julga? Dirija-nos ainda o mesmo conductor, o mesmo pharol: ( Semelhante
srstema é de todo o ponte fa160, e leva ii negação de principios, que se nào

podem largar sem ?-enwnC'ia ela ré. tae; corno o de que - a ordem natural deve
estar subordinada a nrdem sobrenatural, a natureza á graça, a vida presente á
porvindoura. E. como essas verdades não são taes unlOamente a respeito do homem

considerado cnmo individuo, senão tambem relativamente ao homem constituido
em sociedade, e o fim derradeiro do homem na terra é a vida futura. forçoso é
concluir que a vida futura é lambem o fim do estado mediante a i!Jreja.» (00)

Ser, portanto, calholico liberal, liberal moderado, é abjurar o christlanismo 1'0
maDO, é decaír dos direitos de,filho da igreja, é incorrer em flagrante apostasia ;

porque, diz outro doutor ultramontano: « as doutrinas romanas concernentes ao
liberalismo não são sómente ('onformes ,i fé christã, mas a tal ponto entrelaçadas
aos principios primordiaes dessa 'fé, que nioguem as .póde repellir, sem com isso
e pO?' isso ?-enegal- de seu Deus a Jesus Chl-isw. » (*") .

(Oj SAMBIN : Bist. du cone. du Vat.; cap. m, pago 38,
(*.) Ibid. 3 pago 39.
(0 ..) RAMlERE; Les doctl', rom., pago XVI. Os catholicos libemes, 0li catho-
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Persuadem-se, todavia, ainda, apezar desses arestos fulminantes conlt'a as fór
mulas mais temperadas do principio liberal! - persuadem-se de que o papado é

susceptivel de conversão a~ irtéas vigentes. Cuidam que a voz da sciencia e do
bom senso, o desenvolvimento do individuo e da sociedade loiga, os interesses,
mais bem entendil1os, mais esclarecidos com o tempo, da igreja mesma, o curso
natural e irresistivel das leis providenciaes terão de infundir á religião pontificia
outro animo, revestindo-a d~ fprmas accommodadas á consolidação das instit.uições
liberaes. Erro mil vezes cieploravel, verdadeiro ente de rasão, que a historia
coeva, como a preterita, do papado radicalmente denuncia e de tróe. A condes
cendencia de pactuar com esses desejos conciliadores, tC não esperem obtel-a do
pontilice romano », adverte um dos escribas da cu ria.. «Tolhido pelos actos de seus
predecessores, e, acima de tudo, obrigado a conservar na integra o deposito que
lhe tl'ansmittiram, nenhum temor, ncohuma esperança poderá levaI-o a discrepar
da senda pOI: onde aquelles o antecederam.)) (,) Os Iibel'aes de intenções puras,
todos os espiritos que se não abraçam inintelligentemente a idéas e fórmas
sociaes anachronicas, não têm, portanto, o direito de se inculcai' filiados ao
christianislllo papal.

O consorcio do liberalismo com o eatholicislllo é. segundo a orthodoxia pon
tificia, uma alliança de forças oppostas, contral1ictorias, incompos iveis, um
producto hybrido, imaginario. incapaz de vida. "O mundo não terá mais paz ",
diz um dos mais proeminentes intél:pretes do ultramontanismo. « emquanto os
p,-etensos direitos do homem não forem queimados pelo algoz, e o 'yllabus,

essa exposição sublime dos direitos de De!~s, não tornar-se a lei fundamental
do' estados. » (,.)

lia quem cuide ser este juizo um falso te temunho leva,ntado á eschola que
triumphou em 1870 na assembléa do Vaticano. Conhecem mal, deploravelmente
mal, os que disto se capacitam, a fé que presumem professar. Qnando o racio
nalismo e o protestantismo afirmam essa incompatibilidade absoluta entre Roma e
a civilisação liheral, a igreja não jJroeura de[ender-sll da arguição: antes a

. applaude, faz gala do sambenito, orna·se com el10 como com um titulo de su
prema e celeste dignidade. Asseverava uma folha ingleza, não ha muitos annos,-e
quando o ant<lgonismo entre a igreja e a civilisação móderna ainda se nào tinha
aggravadu com os recentes dvgmas-asseverav.a que «é impossivel accommodar um
systema, seja qual for, de theologia chl'istã com o qu~ chamamos civilisação e pro
gresso. » « Não ha quem», continúa eUa, c' entendendo, por menos que seja, da ques
tão, imagine, sequer, um ensaio de' semelhante alliança. enhum, talvez, porém,
!l'entre tantos ex.pedientes concebidos com o fim de "encel' e S3 impossibflidade, é
tão ab urdo quanto o que idearam os catholicos liberaes. eparando, como prac-

Iico~ como 11'1. Cochin, oh! esse' não me .elltram no 'col'ação l), dizia, n'uma
audlenCla publica, a,OS 7 de novembro de 1871, o proprio Pio IX. Esse facto é
rela.lado pelo padre Michaud, antigo viga rio da Magdalena, em Paris, que o
OUVIU das mesmas pessoas êom quem o papa ~e abrira n'aqueUes termos: -Plut(lt
la mo,·t que le désholi., vm, pago 90.

(') RAUlERE: Op. cit., IX.
(.,) Unità Cattolica, de 30 de maio de 187.
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ticam, o dominio do estado e o da igreja, tendem cllcs. nelD mais nem menos, a
cortar ao meio a vida bumana. aquinho~ndo por sorte a cada metade p. im:ipios
contrarias, supposto egualmente verdadeiros nas suas respectivas espberas. Em
quanto a nõs,é impos'ivel que essa maneira de pensar e fallar chegue a durar muito.
Ha-de ser supplantada por methoc1os mais audazes. e isso é provavel que brevc." (')
Nào póde baver em de abouo do l'ornanismo liberal accusação mais fulminante.
Caracterisal-o assim, é proounciar-lbe, perante as idéas que constituem a alma
deste seculo, o mais irrevogavel banimento, a mais terrivel sentença de morte.
Pois bem: irritaram-se acaso contra o publicista protestante os orgams do ultra
mon!anismo? Não; apoiaram-n'o ; segundaram-n'o ; citaram-lhe as palavras como
lição á ignorancia dos liberaes moderados. como comp['o\'ação der:isi V'a do Syl

labus. « As conclusões lia Pall ltlall GaZ'etle sào verdades incontestaveis ",
bradam, com a ufania e o enthusiasmo de quem assume como bomenagem o
stygma: » (.. ) ( Aqui estào protestantes ", escreve ainda esse apologi ta do
papismo; « aqui estão protestantcs, que vêm ensina')" a muitos catholicos,
provando-lhes que pl'etender junctar a esse titulo o de Iiberaes e, nem mais nem
menos, casal' o sim e o não, a lu.:: cum as trevas. " (. ")

Dirào que uma auctoridatle pa'rticular, por mais eminente que seja, não
pMe estabelecer fundamento solido a uma imputação, que exclue radicalmente o
clltholicismo romanista da collaboraçãc r:omlOum ao principio moral e ao principio
religioso nó de envolvimento actual do genero humano. Exigirão talvez mais
authenticidade na prova' condemnadora. Não serã. porém, custoso atlender-Ihes.
aproprio pontilicu romano, a personificação vh'a do Christo, o doutor infallivel
servir-nos-l1a, lambem desta vez, como nos tem servido sempre, de intérprete
supremo. Vejam a paternal bellevolencia, as disposiçües pacificadoras com
que encara e retrata sua santidade os catholicos desta fracção: ({ Sim; não
faltam catholicos dessa especie, que, calDo para marchar de harmOnia com os
nossos adversa rios, se esforçam. por estabelecer uma alliança ent)Oe a ht.:: e
as t)Oeva~. um accordo ent,oe a justiça e a iniquidade, por meio des as dou
trinas que se denominam catholico-libel'aes, e qUe, apoiando-se em perniciosos
principias, auxiliam o poder luigo no invadir a esphera das cousas espirituaes.
e arrastam os e-pi ritos ao l°e 'lJeito, ou, pelo menos, c.i tulel'allcia para com
as leb mais iniquas, absolutamente como se não estivesse escripto que a dous
senhOJ'es n(10 é passivei Sel'v!?-. Ora, os catholicos des. e genero são pel'igo
sissimos e mais fWlestos do qtte os inimigos confessos; já porque, sem ser no
tados, ou sem enunciai', sequer, opinião, vãu-Ihes auxiliando os esforços; já por
que, mantendo-se. digamos assim, na extrema elas opiniões condemnadas, ostentam
apparencia de verdadeira probidade e de uma doutrina sem mácula. illaqueando
os imp"ucler,tes amigos de conciliações. e illudindo as pessoas sinceras, que, a não
ser e se artificio. saberiam contrastar com firmeza essa manifesta erronja. Deste modo
os .~ulJlJast(is cathoUcos dividem os espíritos, dcspudaçam a unidade, e inulilisall1

(.) PaLl Mail GaZ'ette. 12 de outubm de 1869.

(") 1U.MlilRE: Les doct. )·om.; pago 341.
(... ) Ibid.; pago 337,
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forças, que fôra mister congregar, afim de fa~el-as convergir todas contl'a o ini·
migo. Podeis-lbes, todavia, esquivar facilmente os enredos, se ti,'erdes ante os
olbos este divino conselho: pelos (ructos cljllhecel-os-heis; se observardes que
de,peitam-se contra tudo o que impõe uma obediencia p"ompta, completa, ab
soluta aos dec/'lItos e adve,'tencias desta Santa Sé; que a re;peito della. não se
exprimem senão desdenhosamente, cognominando-a c'l~ria ,'omana; que lhe taxam
todos os aclos de lemerarios e iuopporlunos; que se comprazem no applicar ()
qualificativo de ultl'amontanos e ,iesuilas os mais zelosos e obedientes filhos da
igreja; emlim, que, cheios de soberba, lêm-se pOl' mais sabios que a igreja, a
quem foi feita a promessa de um auxilio divino, especial e elerno. l) (')

Que precio as lições, que en 'inamento imrnenso n'estas palavras do ponlifice
romano I Reduzam-se a seus lermos simples; lanee- c de parle II rethorica esleril
e sediça, a declamação insipida e vii, que caraclerisa a eloL[uencill do; documen
tos papaes; extraiam-se a essencia, a doutrina, as tileses theologico-politicas, es
parsas na palavrosa extensão daquulles eslil'ados e preguiços s periodos. Que fica
então? Ninguém p(j,ZII servir a dou. senhores, Poohamos o nome a esses dous
senhores, a e S3S duas auetoridades 110 tis. Quem são ellas? O estado e a igreja.
Só em relação a uma existe primordialmente a obrigação da obediencia. A qual
dellas? Ao eslado? Não, que o estado é apenas o meio; e o meio é subalterno
ao limo :\ igreja, porlanto? De certo; porque a igreja é o fim; e o fim é que
determina o meio respectil'o. Servir, pai,;, á sociedade civil, até onde, e só até
onde, a aucloridade religio a preceitue: eis a divisa dos fieis. A esses o
dever sumIDo é curvarem-se, sem ter'giversação, nem condição, nem limi
les, a que? Aos decl-etos pontiflcios, naturalmente, islo é, ,\; cZefinições dog
malicas e moraes, ás leis disciplinares da igreja. Ainda mais: não é alé essa
altura ómente que deve chegar, nos catholicos leaes, a submis ão. Tanto qnanto
as decisões formaes de Roma, as advel'tencias papae , refiram-se ao que se refe
rirem, lem direito li mesma docilidade illlmediala, silunciosa, passiva. Os que se
relrahem doante des a imposição assombrosa, deante dessa revelação inaudita
do absolutismo lheocralico, deanle desse abyslllo de capliveiro e abjecção moral.
es.'e, porque são sinceramente liberaes, não podem .er realmenle catbolicos.
Com o prujecto desse pacto entre duas tendencias adversas, denunciam-se elles o'
ma's pel'igo os e (ataes antagonislas do catholieismo orlhodoxo, e as leis de que
se conslituem cumplice" são as leis mais ímpias, mais anlichristã, mais repro·
vaveis e reprovadas que a cu ria conhece.

A que leis allude Pio lX? Ás constituições que todo o mundo cullo venera
hoje como exemplares, e inveja, e imita, e reproduz; a todas as instituições
modernas; a Iodas as liberdades bavidas presentemenle como o thesouro inaufe
rivel das nações eoucadas na civilisação chrislã. Cada uma dessas conce
pções, cada um desses factos eontemporaneos é, eID presença da liára, um
CI'ime de lesa-divindade. Já o eram antes de I 70; e duplamente o são agora, depois

lO) PIO IX : Breve de G de março de 1873 ao circulo calholico de s. Amhrosio
de Milão.
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do concilio do Vaticano, esse ítltimatu,?t de guerra 'contra o seeulo XIX. (')
(,\ igreja», diz Veuillot, (~ não fez as leis, as instituições, os costumes, e usanças
modernas: tttclo isso fez-se a despeito della ti contra ella. » (' ',)

A liberdade anda as vezes na boeea dos ultr<\montanos, mas é profanada e
mentida sempre. No vocJbulario dellos esse nome sagrado não é, como é para n6s,
o direito, a egualdade rociproca, o (Jrincipio individualista; é, sim, o apanagio, v
privilegio, o IDonopolio. É a fl'anquia iIIimilada aus excessos do seu proselytismo
e da sua jerarchia, e a compressão ferrenha de todas as dis idencias heterodoxas:
licença para a igreja papal, servidão para todas as demais igrejas, todas as demais
eseholas, toda as demais opiniõe .

Durante a tremenda campanha desencadeiada na França. em 186 , contra a
universidade, a pl'oposito de uma innovação inoITensiva do ministro dos cultos, que
abrira ás senhoras, nas cidades principaes daquelle p~iz, cursos dirigidos pelos
professores dos lyceus, tamhem essa palavra ma~ioa e prestigiosa ouviu-se dos
arraiaes papistas. ~lonsenhor Dupanloup arremessou- e á frente dos aggres ores
clericaes, com um celebre ~amphleto, o prumoveu, com o seu i,mpeto habitual, o
bom exito de uma petição em favor da liberdade no ensino.

Que era, entl'etanto, isso qus elle e os do seu bando inculcavam com as in
signias da liberd de t Era simplesmente o predominio sem freio do clel'O na·ins
truoção publica, e a fiscalisação. a repressão coercitiva do estado contra as asso
ciações livres. « Quando estaes no poder», exclamava desfaçada mente Luiz Veuil
lot em 1832, « exigimos de v6s a liberdade, porque é principio vosso; quando
nós é que estamos, ?'ecusamol-a a vós, pO"que o 110SS0 pdncipio é est'outro. »

Essa phrase cyniea de um tão abençoado filho do pharisaismo romano é a photo
gl'aphia do ultramontanismo : perfidia, audacia e despudor.

(') « Le concile du Vatican est le g?"and combat eotre les vrais pl'incipes
catholiques representés par Rome, centre de l'unité, et 'Ius id6es modernes repré
sentées par uo certain uOlllure d'hommes dont plusieurs jouis ent d'une autoril6
qu'ils méritent à plusieurs titrcs. Ces homme croient qu'j[ faut céder qllelque
cho e à ces idées modernes. c[u'une transaction est nécessaire, que le Siege de
Rome suit une voie peu prudente, et qu'il' doivent la ramener à des sentiurs (Jlus
coociliants. L'infaillibilité pontificale ust des lors le signe de contradiction:
Signurn cui contl·adicetu?·. Si elle e t proclamée, la question est p7'és d'ct?'e
finie, les cO?1da?'11nation~ du Sqint- iege dans le Syllabus acquierent uoe
immense importance, le libm'alisme catholique social de Francti. le libéta
lisme scientifique d'Allemag??e sont bien menacés. C'est donc pottr le libera
lisme, comme pour le gallicanisme et le fébronianisme dans 1eurs d01'llieres
conséquences, une question de vie et de morto » SAJIDI : H-ist. du cone. dtl
Fatic.,. cap. VI[; pago 10í-IO;'.

(o,) Universo de ;, de janeil'O de 18;'9. Para governo dos Iiberaes que ainda
julgarem compatível o seu creJo politico e social com a submissão ao romanismo,
não descaberâ tran 'crever aqui a amenissima apreciação, que s.)brc as idéas e
caracter desse pseudo-liberalismo fez-lhe a iJon"a de escrever Luiz Veuillot:
« Vos Iibéraux, Coquelct, se re semblent partout. Grands amis de la mitigation
des peinp.s; grallds pilrti~ans de I'abolitiún des supplices. demandant que 1'00
fasse des prisons douces et même charmantes; eonemis furieux de la charité. _

« Ils sont mentettl's, dit fra Gaudenzio. rnenteu?'s et fits dLt Menteu?': vos
estis a pat?'e Diabolo. Lignée cruelle de celui qui a menti et qui mentira
contl'e II! ciel et contre la terre. contl'e Diett et contrp. l'!tomrne. » Le parfwm
de Rume; 7< éd.; tom. I, X-Xl, pag: 37i-37'2.
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Em boa fé, pois, não é passivei pôr em questão que a liberdade politica e
civil, tal qual se entende entre os povos mais prosperas e moralisados, tal qual
é admirada nas mais admiraveis constituições do mundo, tem merecido até hoje
os mais implacaveis anathemas do Vaticano. Quando Lamennais, esse homem de
genio ainda nas suas fraquezas, desilludido do ultramontanismo, ateiava
das columnas do Futu?·o. com a sua palavra prophetica, a agitação que arrastou,
na Belgica, em 1832, o partido catholico. - da encyclica despedida contra ellé
teve Gregorio XVI a co)'tezia de enviar-lhe, pelo cardeal Pacca, um exemplar
especial. As expressões do emissario de Roma, por occasião desse facto, são,
portanto, solemnes, Escutemol-o por um instante: « Desapprova o Santo Padre.
e t'ep"ova, as doutrinas relativas á libe)'dade politica e civil, qlle
de seu natural propenrlem a fomentar e di[Jundir por toda parte o espirita de
sedição e rebeldia nos subditos contra seus s~beranos, Esse espiri'to está em
declarada opposiçeto com os principios do Evangelho e da sallta igreja, a
qual tambem préga aos povos a obediencia e aos soberanos a justiça,» (")

Essa hypocrisia de que a igreja u1tramontana prégue aos povos a obediencia
e aos principes a justiça, é uma das mais ignobeis falsidades que em adio da historia
se podem phantasiar. Oque se sabe, sim, é, pelo contrario, que a tiára, escrava de uma
ambição insondavel, não põe, nem poz ~úvida ainda, em sagrar com as suas bençãos,
com os mais ruidosos signaes de predilecção, os principes mais vis, os mais
súrdidos ou crueis oppressores das nacionalidades modernas, toda a vez que o ,
cezarismo se tem presta.do a rasteiro instrumento das pretenções clericaes; assim
como não hesita, nem hesitou jam~is, em saccudir na consciencia dos povos catho
licos o facho das discordias civis, sempre que o governo, secularisado e tolerante,
furceja por instaurar ou aprofundar nas leis, e infiltrar na educação publica, ·a
liberdade constitucional.

Victima dessa infatigavel hostilidade .foi, desde sua origem, a revolução, que,
DO dizer de Dordas-Demoulin, « creou a sociedade cIJristã,» Emquanto a grande
maioria do paiz leigo, em França, adheria ao prodigioso movimento que extirpou
a edade média com as Sllas desegualdades, as suas espoliações, os seus horrores
rnysteriosos e seculares, deslegitim,ou a oppressão e exploração tradicional dos
povos pelas grandes monarchias e pelas aristocracias feudaes, fundou a civilisação
aclual; emquanto uma parte illustre, metade talvez, do sacerdocio. arrebatada
na onda prov idoncial, acceitava a liberdade associada ao renascimento das pri
mitivas franquezas locaes na igreja gallicana; o clero fiel, com Pio VI á te.ta,
dilacerava as entranhas da patria, pondo fogo á Vendéa. I

Menos notavel e pectaculo não foi, a esse aspecto, o das provincias belgas
no fim do seculo passado. José II promulgara o edicto de tolerancia, complexo
de refol'mas algumas porventura precipitadas, até cedo ponto mais especulativas
que praclicas, mas generosas e cbeias de optimas sementes. Taes a suppressão da
illtolerancia religiosa, a. admissibilidade egual de 'todos os cidadãos ás funcções
omciaes, o casamento civil, a submissão das causas malrimoniaes ás justiças

p n V, (Eum'es de LumNNAls, tom. VlII, pago 133 e segs, (Carta do cardeal
acca, 16 de agosto do 1832.)

P. c, INT. 18
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leigas, a applicação de fórmas novas, amplas e progressistas ao ensino do clero
inferior. O alvoroço e o ódio, nos arraiaes da igreja, foram indiziveis. Nas suas
pastoraes, o arcebispo de Malines condemnou publicamenle os actos le~isJativos

do filbo de Maria Tbereza; provocou a insurreição das lurbas, em nome da theo
oracia, contra o governo; abençoou as armas rebeldes; ameaçou as aucloridades
legaes (l com toda a cólera do povo brabantino indignado. » Em lJruxella os frades
excitaram o poviléu ao saque; em Lovaina o seminario em peso levantou-se, e deu o

primeiro rebate da indigna revolta; e os nootistas, o partido clerical. con
culcando a legislação nacional, os poderes politicos e a publica tranquillidade,
melteu bombros, pelo fas et nefas, á reintegração da igreja a todo transe
no seu antigo senhorio sobre o eslado.

Sob analogas tormentas passaram, nas Provincias Unidas, os dias de
Guilherme L Jã em 1813 uma revolla dos seminaristas de Gand apresentara os
primeiros pródromos dos attentados, que ? clericalismo apparelhava contra o
regimen originario da revolução de 1;89. Annexada á Hollanda a Belgica, em
1815, quiz o rei dos PaiZlJs Baixos auspiciar o seu r'einado com uma constituição,
que foi a mais sensata e liberal desses tempos. Das garantias politicas e
individuaes firmadas na carla, nem urna só havia que não lenba sido poslerior
mente adoptada nas mais sãbias constituições I!odiernas. Entrelanto, desapoderada
e inexoravel foi a sanba levantada por essa medida entre o episcopado romano. Uma
sentença doutl'inal, redigida em collaboração e subscripla por todos os prelados
belgas, arremessou os mais fulminantes analhemas da ig.reja contra essa pre
vidente e sábia legislação; exbortou os fieis a não juraI-a, a não admittil-a; e
incendiou no povo contra o monarcha o elemento catbolico. Outra e formidavel
amostra de quanlo o clero pontificio timbra em educar as nações nos S!lntimentos
de "espeitosa adhesâl) ás instituições legitimas. E é ao chere dessa mancommu
nação perpélua e organisada contra todo governo liberal, contra Iodas as
inslituições populares, que o ultramonlanislllo glorifica entbusiaslicamenle como
« o tulor fiel, anjo vingador da liberdade politica)l I (,)

Ternos deante de nós ainda a mesma igreja que, no seculo IX, principiava
a assumir, por bocca de Nicoláu 1, o direito de julg~r os soberanos da terra,
e medif-os pelo criterio dos canones e inleresses papaes. « Affirmaes ",
escrevia o pontifice romano a Adventitius, bispo de Metz, que, na queslão do
divorcio entre Lotbario e Theutberga, julgava·se obrigado a ceLler ao rei de Lorena;
«lImrmaes que osubml:tterdes-vos aos reis e principes funda-se n'aquill do apustolo:
« Quer seja ao rei, como a soberano. » Optimamente. ("") /leleva, todavia, examinar
se os reis e principes, a quem dizeis acompanhar, são na realidade principes e
reis; vel'ificar se l'egem corn acerlo, primeiramente a si mesmos, depois o povo,
de llue são \lhefes ; porquantu, se para \lomsigo fOrem ll'l<Íus, comu hãu de ser' bons
com o proximo?' Averiguae se procedem clireitamenle como Pl'illCipes,. quando
não, é como, ty,'annos, "ao comI) ,'eis, que se hão de ter. Cumpre então
resislir-lbes, ir-lhes antes de encontro do que obedecer-lhes. Aliás, se a esses

(*) Le Pape et la libel'té, par le R. P. CONSTANT. Paris, 18;&.

("") A allusão é ao « Subjecti igitur eslolo omni bumanaa crealurae propler
])eum, sive regi quasi p'·uecellenti. )} [ S. PEDRO, II, 13.
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faes nos sujeitarmos, em veZ' de 110S levanlarmos acima delles, -necessariamente
animal-os-bemos nos seus defeitos. Sede, pois, submis>o ao rei, «( como a so
berano ll, nas suas virtudes, não nos seus erros; visto como o apostolo diz que
essa obediencia ha de ser pelo amor de Deus, não contra Deus. II (')

Não póde quem tiver lido sem prevenção os annaes da igreja illudir·se
quanto ao caracter das excepções, quo, desde aquella épocha, o, papado impunha
â obediencia dos povos para com a soberania civil. Todo acto legislativo, toda
crea~ão social, que não continham no amago o principio de subserviencia do estado
â igreja foram sempre, aos olhos de Roma, ilIegitimos, diabolicos e vãos. Ao passo
que as demais religiões positiva;; conformam -se e alfeiçoam-sc á tolerancia, á liber
dade, á secularisação das instituições go\'ernativas, o catholicislllO papal nega o di
rrito de existencia a quaesquer idéas, a quaesquer fórmas politicas, a qualquer re·
I\imen social ou administrativô, cfue não seja respeitosamente acrysolado nn ca·
dinilO ultramantano. (,,) Desta sua insubmissão, deste seu systematico e intrac
tavel antagooismo ao desenvolvimento natural e independente das faculdades hu
manas, da vitalidade nacional em cada povo, da originalidade individual em cada
consciencia, faz praça e ponto de honra. Não ha muitos annos que o actual cabeça
da jerarchia romana em InglatelTa alardeava a pertinacia dessa cilnjuração per
manente contra a civilisação leiga cnOlo um caracteristico exclusivo da communi
dade papal. ("*)

De dia para dia e sa inconcilia vel hostilidade vai-se accentuando Il)ais. A
curia já não se importa, sequer, de obstar que os seus molhores orgams declarem
urbi et orbi que não ha mais hoje entl'C os povos adeantados um governo elfecti
vamente catholico. l\Jencionando os primeiros successos do concilio aberto em de
zembro de 1869, eis a explicação que de uma novidade introduzida a esse tempo
nos estylos conciliares nos dá um jesuita : « Estranharam que o soberano ponti
fice não convida se os soberanos catholicos a, pessoalmente ou por embaixadores
seus. as!>istir ao concilio, segundo muitas vezp,s fôra uso na igreja. Os tempos,
porém, eram outros, e, em cOllsequencia dos pl'Í1~cil)'ios das sociedades model"

nas, já não havia mai , propriamente 'fallando, gove1'nos catholicos, na genui

na accepção da palavra.» C")Nem n'os podia, não n'os póde haver. Em qualquer

(') BARONIUS: Anu. eccles., A. D. 863, c. LXX,
(") « Nós outros, ultramontanos», dizia, em 1869, monsenhor Schwandorf,

bi 'po de Ratisbona, « não podemos ceder. Não é possi'vel que os contrastes se
de. vaneçam, a não ser pela guerra ou pela ruvolução. (18iO-71) Toda e qual
ql~er transacção pacinca é já inexequivel. Quem é que decreta as leis temporaes ?
No não as respoit,amos. s~não porqu& a fO?'çu as umpal'a, As verdadeiras leis
vêm de Deus, » (De Roma,) « Os príncipes mesmos nào são principes senão por
graça de De.us; se não quizerem mais el-o, eu serei o primeiro a derrilJar os
throoos. »

("1 There is not another Church so called, nor any community professing to
be a Church, which does not submit, nr hold its pesce, when the civil governors
of lhe world command,» MA:'i:'irNG: The present crisis of the Holy See, London,
1861 ; pago 75.

(.... ) S,UIBI:'i: Hist. d~, con·c. du Vat.; cap, li. § I, pago 18.
, « ,Não ha mais pl'incipes catholicos ; e os que o não são que nos importam?

A Igreja altesta que lodos lhe são estranhos (não n'os convida~do para o synodo) ....
Declarado está o rompimento; ella dobra- e ao facto.» Umvel's, de 11 de Julho
de 1869. I
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d'entre as nações livres cingir-se um governo hoje em dia a normas genuina·
mente catholico"'omanas é inevitavelmente prevaricar ás leis do paiz i visto corno
todas as constituições actuaes são hereticas, perversas, anathematisadas. Perante a
curia a decla~ação de 17l,l1 constitue, conforme já documentalmente mostrámos,
o mais perigoso artefacto do prinr.ipio satanico entre os homens (,); e es a decla

ração immortal é, entretanto, (( o espirito que, mais ou menos, anima as constitui·

ções européas de hoje. » (**)
Ora, a constituição brasileira, na sua substancia e fôrmas essenciaes, iJ tão le

gitima, tão directa e tão congenere prole da I'(lVolução como qualquer das nomea·

damente excommungada em Roma.
O catholicismo ponlificio é inconciliavelmente infenso ao governo constitucio'

nal. (*") (( De onde procede », per'guntava, no parlamento austriaco, ha pouco

mais de dous annos, um prelado catholico, o dr, von Strossmayer, ministro então
dos cultos i ((de onde procede essa opposição ás leis actuaes, que, entretanto, con·
tam boa porção de adherentes entre os catholicos pios e sinceros? Desse partido
que tem hon'or aos p7'incipios da nossa constituição,» A vocação liberal do
bispo de Sirmium, sua leal dedicação ás tradições christãs illudiam-n'o então. Ou

por catholicos sinceros e pios se entendem os não envenenados pelo ultra·
montanismo ; e esses são os reprobos deante do pontifice romano. Ou a piedade
e a pureza estão nos crentes fieis ao inFallibilismo ponlificio; e est'outros, sem Falta,
forçosamente. como subditos leaes do papado, hão·de abominar todas as constitui

ções, todas as instituições modernas, desde que não é um partido independente
quem· as proscreve, mas apropria tiara.

Em todas as cartas conslilucionaes deste seculo, desde a quasi pura democra·
cia, tal qual em certos pontos da Suissa, onde a theoria legal confia o governo, por
assim diteI', immediata e exolusivamente ao povo, até ás monarchias parlamen·
tares, como a Grã·Bretanha, onde nominalmente a fonte dos poderes politicos está

na corôa; em todas essas organisações, variadissimas na estructura, mas r.ongeneres
nos pl-incipios vitaes, a soberania reside sempre, de direito ou de facto, inaufe
rivel e reconhecidamente no povo, Até onde as tradições desenvolvidas ou recti·
ficadas pela observação historica e pela rasão; até onde o assentimento universal
do genero humano, a consciencia e o senso práctico dos povos; até onde a acção

fecundante, a fructificação social de uma instituição i até onde ess~s diversos ele
mentos do criterio humano podem revelar a existencia de uma lei necessaria, fatal,

superior, até ahi é injusto, é absurdo, é ridiculo desconhecer na democracia al-

(') « Cette date (atale de 1789". cette révolution qui est la pierre angulaire
de cet édifice détestable qu'il naus (aut dét,-ui"e, !lOUS peine d'être ensevelis
dans ses ruines.» DE MUN, disco prof. em 1873. V. Natior.al de 27 de agosto
de 1874.

('*) S,utnIN: Op. cit., pags. 3o, 37.

("') (( A divisâo dos poderes politicos não é necessaria. O que hoje se inti
tula regimen' pa1'lamentm- não é, portanto. mais do que uma fôrma esp~cial da
oligarchia. Todos esses esplendldos descobrimentos do moderno Iiberalismo-sepa'
"açcio dos poderes, regimen parlamentct7', responsabilidade ministe"íal, elaba
"açcio da lei pelos cidadâo ,etc.-são apenas uma teia de contradicções e origem
de continuos vaivens. » L'ABUE GIIANDELAUDE : Les principes de 89 et le concile
de 1870. Pags. 118 e 127.
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guma consa mais decisiva do que um simples facto, mais respeitavel do que
uma força: um direito, uma legitimidade soberana, providencial.

Em todo o caso, a questão entre nós, sub o systema que nos rege, está cor
tada pelo pacto fundamental. A constituição brasileira adoptou o governo repre
eolativo (art. 3. 0 ); declarou q ue todos os poderes são delegações da nação (art.

12.0) (') ; que o imperador e a assembléa geral não têm auctoridade nenhuma
senão a transmillida pelo paiz, de quem são apenas represen tantes. (Art. 11.°; São
e"es, como se vê, principios substanciaes do regimen constitucional vigente, insti
tuições cuja eversão importaria a ruina do e~tado, e que, perante o código penal,
a ninguem é dado, sem gravissimo crime, der'l'uir·. Póde, porém, algum catholico
ad tricto aos dogmas romanos acceitar, n'esta parte, a carta de 1824? maJ;ltel-a
dire ta ou indirecta, explicita ou implicitamente, - com a sua cooperação pessoal
e activa, exercendo funrções publicas, - ou, sequer, ainda fóra do governo,
com a resignação, desapprovadora, mas -inerte, de uma expectatLva não militan
temente hostil? Evidentemente não; porque, ante Roma, a constituição do' Brasil,
como as outras irmãs, é desde os alicerces, blasphema, impia, infernal. .

Senão, ponderem. Descrevendo as tem.pestuosas assolações do libel"alismo, que
o concilio do Vaticano p"resumia vir encadear com o quos ego dos seus decretos
tbeocraticos, urna das maiores impiedades que numeram os hi toriographos da
quelle acontecimento é a idéa da origem popular da soberaniá, «o principio que
,'econhece á nação o direito de soberania directo, ab oluto, inalteravel, não de 
cendendo mais de Deus, como de sua font~ primordial, nenhum poder, sim do
povo, que o delega a s~u regedores.» (.") É esta porventura amai heretica de
todas as heresias; porquc impor ta, no dizer delles, a usurpação das funcções
de Deus pelos homens, « Deu-se na ordem politica», alTiança o padre Sambin,
(lO mesmo quc na moral: ahi lambem o homem (et·se Deus. Negou a origem di
vina do poder, e collocou-lhe a fonte no' povo. De então em deante não ficou
endlJ o poder mai- que uma simples delegação popular.» (.. ,) Se, ao lançar no

papel essas palavr'as, tivesse o jesuita deante de i os primeiros titul.os da cons
tituição deste impllrio, nào lhe saíria a phrasc reprovadora mais exacta e liLteral
mente amoldada â heresia da nossa lei fundamental.

Samhin não apertava as côres á ol'lhodoxia poritilicia. A encyclica de 1861
condemna vehementemente o erro daquclle que, « sem fazer conta dos mais
certos principios da sã rasão, atrel,em·se a pl"Ofe sal' que a vontade elo povo,

ewtenlOda pela opinião publica o~~ POl' outro meio qualquel", constitue a lei
suprema, independente de todo o direito divino e humano.» (." ') Quando uma

N (', (I Le príncipe de toute nationalité réside essentiellemellt dans la nation.
I ui COl'pS, .nul individu ne peuvent exercer d'autorité qui 'n'eo émane tJxpré se:
rnen\. (Dedm'ation des droits de l'homme, art. 3.)

(") SMlBlli: I-list. du cone. dt~ Vat., cap. II[, § 3, pago 36.
(''') Gp. cit .• cap. I, pago 4.

. (....) « ... inde liquet cur nonulli, certissimis sanre l'ationis princlplls pa
IIltus neglecti' posthabitisque, audeant cllnclamare, « voiuntatem populi. publica,
q~am d!cunt~ opinione vel alia ratione manil'estatarn, constituere suprem.am legen)
a omm dlVlnv humanoque jure solutam.» Enc. Quanta ct~ra, '
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definição papal, articulada :\ssim, n'um dos mais solemnes monumentos dogma
ticos do neo-catholicismo, despede com esse vig,)r os anathemas da igreja contra
a soberania do povo, haverá dúvida ainda em que a reprovação da tbeoria de
mooratica universali'ada hoje nas constituições livres é inequivoca. decisiva,
absoluta. irreformavel?

ão digam que a idéa, a tendencia, que Pio L\: reprovou, foi a democracia
pagã, auctoritaria. socialista, que anlliqllila o individuo na multidão, que pospõe
a liberdade á soberania. que submette o dil'eito á força numerica das maiorias.
Seria insustentavel a objecção. Em nephuma constituição politica a auctoridade
constituinte resalvou mais emphaticamente o principio individualista, a liberdade
christã, os direitos eternos da natureza humana, do que no pacto da federação
anglo-americana; e, todavia. as primeiras palavras da carta de 17 de setembro de
1877 são uma consagração franca e viril da soberania do povo C'); e, todavia,
essa constituição pronuncia a mesma blasphemia repl'ovada na ellcyclica de 8
de dezembro. exaltando-se a si mesma como a lei sup"ema do paiz. (. ')

O aresto condemnatorio do Padre Santo recae, pois, directa e intencionalmente
sobre a uemocracia liberal. inaugurada na declaração de U9t. C,_·) As disposições
onde o legislador constituinte entre nós reconheceu na soberania popular a
origem suprema da lei. outra cousa não são mais que o transumpto do art. 3.'
daCJuelle immorredouro documento; e é exactamente em referencia a esse artigo,
tendo, de mais a mais, por não deixar vislumbre de dúvida, a precaução de o
transcrever, que urna obra recente, coroada com a benção apostolica de Roma,
interpreta e tirma os dogmas do catholicismo papal n'este assumpto. « Puzeram, em
verdade, o nome de Deus no cabeçalho á declm-ação dos dtreitos do homem », diz
o phariseu do synbedl'io ultramontano; « mas esse Deus era o do deismo. que se
não occupa de negocios humanos; rasão por que deram-se pressa em declarar que
não ha, na sociedade humana, poder nenhum de que ella mesma não seja o
principio. Em nada põz mais empenho a seita, que acabava de operar essa revolução,
do que em subverter a real~;;a effectiva de Deus. Fez consistir o seu triumpbo em
não deixar subsistir cousa nenhuma, nenhuma ~uctoridade acima do homem. Que
vinha er isso afinal, senão dei~ar todos os direitos ao talante das paixões que elles
contrariam, subordinai' as leis as multidões cégas que alias devem governar. dobrar
os poderes aos caprichos dos subdilos, quem, antes, haviam de ser guias, -n'uma
palavra, privar inteiramente de base a sociedade, e enLregal-a, indefensa, aos dous

(') « We. lhe people or the Ullited States .. " do Ql-dain al/d establish this
Conslitulion for the United States of Ameriga.» Const.; preamb. « Ainsi le peuple
o"clonne et établit ur.e constitution. » STOllv: Commellt. (trad. de PAUL ODEIi1;
Paris 1 43, tom. r. pago 178)-« 'fhe government of the Dnited States was erecLed
by the f,'ee voice and ,ioint will or the people Jf America. )) KENT: Commenl.
on the amel'ican law. Boston, J867. VaI. 1. pago 204.

(") « This C07lst'itution. and the laws of the Dllited States which shall be
made in pursuanee thereof. ... shall be the Stbp"eme law of the laudo » (Cunst.
of lhe Un. States, art. VI, 2. )

C' ") « Non, ii n'est pi' vrai qu'i1 n'existe plus de distinl:tions sociales, eL
qu'il faille les eOacer; '110'11, ii n'est pas vmi que la cli,-ection ele la chpse
publ'ique. que l'exercice de l'autodté 'I1e soient pas le légitime privilêge ai
comme l'apanage héréditai,-e de ce,-taines classes. » De MUN: discurso cito
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inillligos que têm conspirado a sua l'uina-o despolismo, que a esmaga, e a anarchia,

que a dissolve? II (')

Se o auctor não tivesse expre samente citado, e transcripto integral
mente, as palaHas da Assembléa Nacional proclamando a, soberania popular
nos mesmos termos em que o gnverno constitucional representativo, aqui e em
todas as nações livres, a tem con t'antemente abraçado, creria o desprevenido
leitor que o jesuita denunci~ra alguma enClrmidade maior do que o monstro apo
calyptico. Quem ti ver, porém. coração e resignação para esgotar as paginas
daquelle compeodio da itléas romanas, muito não tardará que descubra, sob
« a reale:::a ctractiva de Deus ll, a supremacia clerical nas cOllsas da terra, e, na
« allarchia, no absolut'ismo ll, no caphcho inintelligente das multi,lões ", o
exercicio pacinco e constitucional da soberania popular nas democracias repre
sentativas e nas monarchias democraticas. « O principio que pj'ofassam todos os
irr.'im'igos do Glij'eito christão, e o principio da sobel'an'ia do povo, Entendida
?la sentido "evolucionaj'io .... II (") Temos aqui, segundo os habitos da
linguagem ultramontana, mais uma cilada. Vae-se vêl' já que o sentido ,'evolu
cionario da soberania d.r nação é justamente o scntido em que a carta brasileira a
decreta. « Entendido na accepção revolucionari.a ", segue o p.e Ramiere, « suppõe
esta soberania que aos que mandam na sociedade civil não p,'ovem o poder senão
sómenté claqt~elles sub,'c quem o mando se tem de exel'cita,', II ( .. ,) Não
será, por assim dizer, ipsis litte'l'-is a constituição do Brasil decidindo que
« todos os poderes são clelegações da nação » 'l

Encerra. portanto, a nossa lei organica, além de um absUl'do theologico, um
dos principios, o principio essencial do cesarismo e da anarcbia. Seria interessa nte
verificar o sentido não absolutista, não anarchico. o sentido, aos olbos de Roma,
pacifico e libcral da soberania do povo. O ultramontanismo previa a espccie, e a
tem liquidada. « Uecebe », diz elle, « o soberano de Deus o poder, por interme
dia da nação. Se faltar gravemente ao seu dever, póde ser I.egitimamente deposto
por aquelles que o investiram na soberania.» Até aqui, bem. A auctoridade
procedendo de uma origem sobrenatural, n~as encarnada no povo, muitos demo
cratas não a rejeitariam, não obstante ser certo que essa origem divina, estricta
meote entendida, impondo á democracia um caracter absoluto, é susceptivel de
consequencas ho tis ás imll1unidadcs inalienaveis de que a libcrdade modema
rodeia o direito individcal; não obstante isso; porquanto, em ultima anal)'se, a
estadistas a concepção abstracta da fonte primordial, transcendental, sobrehumana
do p dor, uma noção assim puramente philosophica e especulativa é ponto
secundario, que pouço ou nada importa, logo que a origcm politica, o transmi 01'

.visivel, osummo detcnsor da soberania temporal na terra. scja legal e realmente
o povo, Seria esse, porém. o pensamento de Homa? De modo ncnhum. « Dou-me
pressa em accrescentar », continúa o escriptor alludido, « que,' sendo só a 'igl'eja

(') RAlllERE : Les doctr. j'om. ; cap. lll, Vil, Pago 37-3.
(.. ) Gp. cit.; cap. VIlT, II, pago r96.
("') Ibid.
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o jU'i:: imparcial desses casos de consciencia» (os confiictos cntre povos e reis),
« a ella sóme"té é que pertence, por decisc10 solemné, e bem ponderada a
graveza do crime, legitimar tão graves successos. » (~) Chama a isso o papismo
sobel'unia do povo. Mas que é senão isso a soberania universal dos papas? (")

Applicada segundo o espirita moderno, a soberania do povo tem um coral·
lado forçoso: é o voto do orçamento pela nação mediante os seus representantes;
é a regra de nã,) pagar o paiz um tributu, que não seja livremente adoptado por elle
proprio no conselho dos seus mandatarios legi '[aUvos; o pl'incipio de que o povo é?
árbitro upremo das finanças. A nossa lei fundamental estabelece determinadamente
esse grande facto, essa verdade essencial, essa inviolavel necessidade democratica. A

igreja rejeita, porém, a conclusão, como rejeitára a premissa. A abolição da disima
é uma nova hereôia revolucionaria, uma invenção do inferno, accl'escentaela lis
outras perverôidatles que compuem _o sy mbolo da liberdade modernu.

O que' esse tributo historicamente relembra, o que havia, portanto, de ser
sempre, immutavel, como é, de sua natureza, não o ignora uinguem. Negação da
propriedade r;ivil e da soberania politica dos pO'lOS, I'epresentava eUe a exploração
das instituições feuelaes em proveito lia cobiça clerical. Tudo quantl) servia de
objecto á actividade plJysica du homem, di! quolibec colluborato ; a terra elD
todos os seus thesouros, o trabalho em t elas as suas conquista'; a riqueza sob
todos os seus aspectos; a opulencia, a mediania, o proletariado; o saus'ue hu·
mano em cada golta do seu suor; a arvore, os fructus, as sementes; as primi
cias e a mésse; o mar, os lagos, os rios, o ar, os bosques e as colmeias; o ar·
meuto, os animaes domesticas e a caça; os servos; os recem·nascidos; totlus, tuuo,
em cada quadra do auuo, em cada grande festa da igreja; na mais profunda penuria
publica; l:lm terraô esterilisadas pela mi cria; entre populações cl:lifadas pela fome,
embrutecidas pelo fanati,mo e pela indigencia, insuladaô pela ausencia de viação
practicavel; tuclo era pasto á taxa inexoravel e atroz, que proporcionava o ocio o
o ouro ao mosteiros, aos cabidos, ás sés episcop_aes. Viesse a colheita, ou a vin·
dima, ou a feir,\; e a mão dn sacl:lrdocio. semeando entre as communas ruraes o

euxame doôolador dos seus exactores, esqnadriuuava, media, pesava, partilhava,
mutilava; inania o· sólo, a safra, o commcrcio, a industria, o homem mesmo,
reduzido a mechauismo servil, automatico, imperfecUvel, decadente, de uma
casta educada nos vicio da opujencia ignorante e desoccupada, ou em espe·
culações maiô ou menoô mctapbysicas, ruais ou lJIeDOS itleologicas, e, portanto.
ordinariamente indiITerentcô, afheias ás leis economicas, ao destino actual da socie·
dade humaua. Rcealcilrar-Ihe era incorrer ipso fac tu em excommunlJão, pel'der
para si, para a familia, para a descendeocia o direito á sepultura cbrislã. Esta
é uma das bemaventurança que o catholicismo ultramontano 'propõe-se a reviver,
e cuja carencia imprime á sociedade moderoa o se lia de irrelígiosa e athêa,

(') MGIl. DE SÉGUII: La j'évolttti01t; pago 61, 1'1.
(U) « On peut toujours s'entendre avec le pape, paul' peu qu'on soit homlDo

de bonne volonté ", diz um padre ultramontano; « mais comment s'entendre aveC
le peuplp-, méme avec la meilleure volooté du monde? II JULES MOIIE",: UniVeiS
cle 14 d julho de 1 74.
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Imposto immutavel, implacavel. perpétuo, divino, inaccessiveI á intervenção
dos poderes legislativos da terra, a dizima é o mais flagrante desmentimento ao
grande principio, palladio supremo da liberdade politica entre as nações civi
Iisadas, que não permitle colher de um povo um óbolo sem a sua annuencia
livre, periodica e elfectiva; que não consente tributar-se a nação por ninguem
senão pela nação mesma.

Os dizimos são de dil'eito divino, de jure divino. dissera a igreja por orgam
dos seus condlios. O synodo tridentino declarou que a dizima é dl!vida

a Deu,~,. que que,? a não quer dar, ou impede que outrem a dê, é invasor dos
bens alheios; e que os que assim infringirem a lei, serão excommungados, sem
esperança de absolvição emquanto o débito não fOI' integralmente saldo. (') Era
de ('erto, e foi sempre, uma instituição pi ofundamente damninha, mas que,
n'aquelles tempos, o atraso da sciencia, da liberdade individual e do direito
politico até certo ponto explicavam. O que, porém, se não concebe é que,
n'este seculo, quando a civilisação chri~tã refunde a sociedade civil segundo o
espirito do Evangelho, e irremissivelmente condemna a simonia da alliança entre
o estado e os cultos religiosos, persista na igreja romana, com o mesmo caracter
de preceito inviolavel e sagrado, sob a sancção de penas eternas, a obrigação
á dizima.

Na Sardenha foi ella extincta por uma lei civil. A dizima é um tributo; e
em toda a parte a decretação dos tributos reputa-se altribuiçào do estado. A
dizima entende com as funcções naturaes e sociaes da producção e distribuição
da riqueza: pareceria, portanto, que é um interes e exclu ivamente temporal, e,
pois, dependente apenas da auctoridade humana. O cat hecismo nItra montano.
porém, não resolve assim. O acto do parlamento piemontez declarou-se in
cumpetente e nullo. « Não tendes o direito de abolil' a dizima ", escreveu o
ministro de Pio IX. « sem o consenso da ig?'eja. Vos a lei é de pleno d,il'eito

mtlla,. porque infringe a constituição que á sua igí'eja dtlu o 8<17thol·. Ou
ignoraes que (oi Deus quem instituiu os dizimos? Vou fazer que vos lembreis,
significando aos sardos que terão de pagar a dizima depois, como pagavam antes
d~ ta lei. II Os analhemas de R,)ma caíram, por essa occasião, uns após outros,
com a profusão e energia hahillinPS, sobrp o governo -do Piemonte e os decretos
então promulgados n'~quelle paiz. Pio IX, uma e muit~s vezes, os condemnou

e qualificou de absolutamente i?.,.itos, pronunciando excommullhão maior contra
os que não tinhflm "eceiado p'"op61-os, apPl'oval-o, sanccional·os; cOlltrH os
,eus auct01'e', (auto?'es, cOltselheil'os, ailherentes e -Jxecutores. Aqui, 110

I') « NilO sunt fel'endi qui varij- arubus decimas Ecclesii" obl'eniell te
"Ubtrahere moltunlul', aul qui ab aliis solvencla temere occupallt. el in rem
uam vp.l'tunt; cwn l:leclmart.(,1'n so/u/io clâ)'Ít'a s'Ít Deo: et qui eas dare

ullluerint, aut (janles imppdiunl, ?'es alienas illvadunl. Praecipit igitul', s~ncLa

~ynodus omnibus cuju 'cumque oradus et cnndiLionis sint, ali quos declmaruln
sHlutio spectat, ut e~s, ad qua ~ de jure lenentur, in postet'lIm cathedral~, aut
qUlbus cllmqlle atiis Ecclesiis, vel personis qutbus leglllmê debentur. IDtegre
persolvanl. Qui verO eas aut subtrahunt, aut impediunt, ea;commttnice?1tt~?".

oec ab hoc crimine nisi plena reslitulione secula, ahsolvantllr." Conc. Tncl.
sess. XXV, cap. XlI, de Ref-

I'. C. INT.
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pro,prio continente amerij:ano., tiveqlos exemplo egu~l. .Uma disposição legislativa
supprimira a dizima em Nova Granada. Pio IX annulou-a, como opposta d
divina instituição da ig?'eja, aos seus venel"andos .di1·eito,~, á sua liblwdade e
á auctoridade sup?'ema da sé apostolica.

Na concordata austriaca de 1855, vasada, como se sabe, deplora,·eimente
nas thcorias papaes, o direito da igreja á dizima era soberanamente afirmado.
Apenas, corno, graças às vicissitudes elo tempo, ás circumstancias de então
eram taes, que não consentiam materialmente o lançamento e arrecadação dos
dizimos em todo o territorio do paiz, o pontifice romano. a instanC'Ías do
governo de sua magestade, continuando a manter esse imposto nas localidades
onde o facto apoiasse esse imprescriptivel di1"eito da igreja, cedia em abrir mão
do exercicio delle nas outras, mediante uma compensação, que o governo
fica va obrigado a proporcionar-lhe em rendas publicas ou bens imrnobiliarios
adjudicados a cada um dos que tinham o eli?'eito ele exigir dizimas. (.) Nas
concordatas ullramontanas celebradas com a republica do Equador em 18G3, e,
em 1864, com as de S. Salvador e Nicaragua, a dizima era perpetuada como
« institU'ição r.atholica I), - bonra sobrebumana a deste qualificativo, que, de
harmonia com as tradições de Roma, egualmente lbe renderam, em 181<>, os
vigarios garaes da diocese de Gand, em nome do clero, na Memoria endereçada
ao congresso de Vienna contra as reformas liberaes de Guilherme de Orange.

A dizima, é, por conseguinte, aos olhos do romani mD, uma obrigação cbristã,
cujas raizes firmam-se no seio mesmo do catholicismo; um direito inalienavel,
eterno, cuja base jaz, na pbrase de Antonelli, em uma constituição decretada
por Deus. Estú, portanto, em antagonismo a carta brasileira com a carta
celestial do catholicismo pontificio; e das almas pias a obrigação é obedecer
primeiro a Deus que aos homens. Ora, é notorio como, no sentir ultramontano.
Deus é a igreja. e a igreja, o papa. A nossa carta consLilucional fica sendo
assim um fardo odioso, sacrilego, intoleravel aos ve)'daclei.7·os catholicos.

egue-se, na serie dos privilegios inauferiveis da igreja, o direito de a ylo.
A impunidade offerecida nos templos ao crime, a desauctoração da equidade e da
justiça na ca,a de Deus,. a prostituição dos altares em nome de uma caridade
falsa e bla phema,- eis o que essa prerogativa eeclesiastica importa, e é. O, re
sultados practicos de semelhante costume estão na historia em exem()los infinitos.
Centenas de clerigos assassinos enchiam as cathedraes, os mosteiros, os dominios ter
ritoriaes da igreja, em Inglaterra, ao tempo em que Henrique li, na lucta contra
Thomaz Becket, promulgou os estatutos de Clarendon, que aboliram aquella abusiva
instituição. O proprio Gregorio XIV, cuja bulia a esse respeito constitue
aliá, por a sim dizer, o funqamento definitivo do direito de asylo, reconhecia que
« a tranquillipade publica era interessada na repressão dessa immunidade 11.

Na concordata de lí70, entre o papa e o rei da Sardenha, coufessava-se que
« os logares antos eram indignamente profanados; que homcos de má vida er
guiam no átrio dos templos tendae, e palhoça~, valhacouto seguro para elles
e recept*culo a lodo o genero de armas e furto ; que se acompanhavam,

(.) Arl. X "XIlT.
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n'aquelles si tios, de mnlheres perdidas, e sa"íam desseS covis para assljltar os
transeuntes, e perpetrar impunemente quantos excessos entendiam, »

DilJicil de imaginar é que ainda em nossos tempos, nos Esta'dos da Igreja,
antes d'e anniquilado o poder temporal do pontifice romano, fossem, como eram,
a jnstiça e a moralidade manietadas ante o escandalo permanente dessa per
versa instituição. A p0licia immovel, tranquilla, cruzados os braços, via os mais
scelerados malfeitorcs, com um passo, com um movimento, fugirem-llle das mãos,
c, acolhidos l1'uma igr~ja, n'um clau tro, n'um hospício pio, n'uma propriedade
clerical, mofarem, sem sobresallo, dos tribunaes e das penas civis. « Dissesse o
papa uma palavra», pondera uma testemunba ocular dessas lastimaveis scenas, (C e
esse abuso do asylo, que ê um perenne insulto á civilisação, estaria reprimido;
mas não; conserva-o cuidadosamente, por mostrar que os privilegios da igreja
são superiores aos interesses da humanidade. » (,)

E' a essa practica ~nfamal1te, a essa pollução do culto, que o ultramonta
nismo qualitica de h0ll111nagem ao sanctuario. A phraseologia da seita pontificia
tllll1 palaVt'ead,os encomiasticos, hyperboles admirativas e sophismas de fervente
euthusiasmo para as immoralidades mais repugnantes ao bom senso e ao senti
mento humano. A casa de Deus hOnl'ada com a protecção do agasalho ao crime
impune. e triumphante contra o direito, é de certo a mais blasphema de todas as
injurias á divindade. A sociedade o que vê n'essa excepção clerical, é o mais
repulsivo, o mais petulante, o mai odioso escandalo, a mais incrivel profanação
do nome' do Eterno, uma especulação do sacerdocio, para trazer tolhida, ubal
terna, humilhada, sob a soberania dos seus i'nteresses, a magistratura civil. (")

« Con tranger a força, toda e qualquer força, a parar deante do homem que
se abraçava! com os altares; constrangel·a, até, a largar mão do criminoso refu
giado sob a guarda santa delles, era leg'it'imo, e nobl'e, e acertado. Assim con
fessava a força acreditaL: em Deus.)) (''') Que incommensuravel.perversão de todas
as noções, de todos os in tinctos moraes! Trocasse o virulento declamador ultra
montano a idéa de força na idéa de direito, de moral, de justiça, que é o que
a força representa na punição do crime; e não irrogaria a Deus a af1'roota de
suppõr que as portas do tabernaculo, com um postigo sempre de ingresso pro
tectol' aos' malfeitores, devam trancar-se ao braço da lei r.astigadora da iDlqui
dade. Não; «a ot"igem da legalidade contt"a '0 direito de asyIo») não foi 'aI,
como aventut"a Veuillot. a rancorosa vindieta de um ennuco byzanLino contra o
inimigo indefenso asylado ao pé do altar.(·*«) A origem desse glorioso triumpho

(*) En. AUOUT : La question l"omaine. Rruxelles, 1849. Cap. XlV, pago 181.

(.. ) « lo mi ricordo deUa mia prima gioventu, essendo a Ventimit>lia, di
avel' visto ricoverat"si in un convento um frate ch'era inquisito di nn de1ittlJ, e
quindi questn convento circondato per un mese da una tt"Uppn di soldati e di
carabinieri. Mi sovvengo dell'elIetto che un falto tale produsse sopra di me e
suBa popolazione tutta, e posso accertare che tu niente a(fato faV01"evole nil
alta 1"elígione ne ai sacerdocio.») C.HOUll, discut"so na camara a 7 de março de
1850. (V. It conte di Cavour in pa?·lamento. Firenze l868. Pago 3l).

("') LOUIS VEUILLOT: Le pal'fum de Rome, Tom. I. pago 371.
. (.... ) {( A Byzance, J',eunuque' Eutrope tit rendre une loi qui lui permit de

VioleI' l'église ou son ennemi s'était rél'ugié. Du pied de l'autel ii l'envoya a
I'échafaud. C'est l'origine de la légalité contre le droit d'asyle.» lbid.
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liberal está no Evangelho, na palavra daquelle que não queria se fizesse da casa
de seu pae casa de negociação ('); porque o direito de asylo outra cousa nàu
é que um tráfico do clero em beneficio da sua superioridade temporal sobre a
auctoridade leiga. Aquelle q~e zurziu do templo os vendelbões,nãl' podia tolerar
á sombra do seu tecto a injustiça, a malvadezà ou a infamia.

Que na edade média l quando a sociedade era uma aggregação de individua
lidades privilegiadas, e a liberdade nào estribava ainda na egualdade, a igreja
reclamasse tambem seu quinbão de privilegios, e amplo, - concebc-se. Entre

tanto, ainda o mais indulgente juizo que dos seus excessos poder-se-hia admilLir,
era fechar os olhos ao sacrilego abuso, que o seu caracter de instituição divina
lhe devia ubstar, de impôr como obrigações de consciencia, sob a san.cção dos
anathemas li:;ados á revelação da verdade suprema, extorsões inju tas e selva
gens. Mas. no seculo XL'C, o direito de asylo I Realmente, a coragem de afIrontar
a rasão universal, de desmentir a humanidade inteira, nenhum culto, nenhuma

seita, nenhuma casta a encerrou nunca em si, n'um gráu tão estupendo, como u
catholicismo ultramontano.

O direito de asylo restaurou-se na Austria, mediante a concordata de 1855,

« por honra da casa de Deus, que é o rei dos reis e o senhor dos senbores. »
A !lalia, ainda ha um quarto de secuIo, vivia sob esse detestavel regímen; e.

quaodo as leis Siccardi, em cujos debates. na camalp italiana, começou a agi
gantar-se o genio de Cavour, livraram o paiz, aocioso por esse desaggravo,
daquella vergonhosa herança da edade theocratica, a justa e almejada refórma
liberal recebeu do papado e do clerú as mais violentas condemnaçães. Os bispos
da Marca ("), n'um vehemente protesto contra a lei piemonteza, clamaram que
« esse decreto, emquanto ao abrogar o direito de refugio e asylo nas igrejas e sitios
consagrados a Deus, combate, fére. anuiquila um di1'eito de origem di'/yina.
direito reconhecid9 e respeik1do de todos os povos, a todo tempo e em todas as
regiões, não só dos catbolicos, senão tambem dos hel'eges e dos proprios
pagãos.» Pio IX condemnou como impia e nuUa a nova legislação; e a Santa
Rosa, porque coJlalJorara n'eJla, negaram-se-Ihe, em artigo de morte, os soccorms
espirituaes.

Aqui temos, portanto, ainda em um ponto, e ponto capital, a constituição
brasileira diametralmente opposta a leis da igreja cujo esquecimento importa aos
transgressores a privação das bençãos catholicas, o bannimento da communhão
christã, a denêgação dos sacramentos.

Outra instituição catholica a que as consciencias religiosas não se pódem
furtar, é o privilegio de fôro para os membros do clero. Nenhuma idéa ultra

montana é mais decididamente incompativel com a nossa organisação constitu-

l') « Nolite facere domum patris mei dom um negotiations.» Ev. sec.
Joan., n, 16. .

(") A provincia de Marca abrange as diocéses de Sinigaglia. Jesi. Osimo e
Cingolí, Ancqna, Urbino, Cagli e Pergola, San Angelo in Vado, Gubbio, Fo~som
brone, Fano, Pesdro, Montefellro, Cumerino, Treja, Recanali e LoreUo. lIIontalto,
Comacchio, Ascolí, San Severino, Fabriano e lIIatelisa, Fermo, Macerata e To
lenUno.
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cional, com o seu espirito e a sua Icttra, com as suas fórmas e a sua substancia:
incompativel com a egualdade perante a lei (art. li9 SI 13), com a suppressão de
lodos us privilellios não essencial e absolutamente inherentcs aos cargos 'por publica
utilidade (id., SI [6), com a integridade e independencia da auctoridade judiciaria
no estado. (Arts. 10, J51, 1;9 SI 12).

Ainda em relação as causas propriamente civis, u furo privilegiado é exigencia
da igreja, que invoca em apoio desse direito excepcional os mesmos fundamentos
divinos onde procura estribar o a ylo e os dizimos. (0)

Nas concordatas com as republicas de São Salvador, Equadur e Nicaragua
rlictou o papa que a todos os julaamentos proferidos por ecclesiasticos o magis
trado civil, por todos os meios que lhe coubessem, assegurar-Ihes-hi a a execução e
a execução das penas prOllunciaLlas. (Art. 8) Dir-se-lJa que não existe por ora
aqui senão uma simples estipulação politica, em carallter nenhum de dogma
religioso. Outros acto', porém, da auctl)ridade rOlllana provam que esse apparente
pacto é uma verdadeil'a capitulação do governo temporal ante a igr'eja sobe
rana, em nome de um direito divino.

« 'E' claro J), escre.veram, no seu celebre manifesto, os bi-pos italianos de
~larca; « é claro que o decreto que acaba com as immunidadcs ecclesiasticas, des

cunhece e in(l"inge um direito divino, desconhece e ill(ril1ge um direito inheloente

á igreja, direito de todo em todo independente do poder séculal°. J) E a expressão
di1'eita divino aqui nã:> 'e entende na ignifiellção lata, genel'ica e mais ou menos
figurada; não se refere li con equencias, a accessorios, a accidentes das preroga
liva~ divinamente congenitas á .communidade pontiflci~, mas á mesma· con.ti
tuição intima, aos principios organicos, as leis essencialmente vitaes da igreja
romana, á investidura immediatamente recebida por' ella do prlJprio Creado!'.

·11 Quando uma tradição constante existe ", ensina o cardeal Soglia, « sem que a
possamos prend(\r aos apostolos, é certo que pl'ovém de Deus. Tal é a imm'u

nidade dos cler'igus; pelo que, os concilios a classiticam de di1'eito divino. )l (•. )
As leis de 1850 extinguiram no Piemonte o l),Oivilegium fOl"i. A cdeuma

clerical reso0l! para logo contra ellas nos mais beUicusos e inexoraveis
anallJemas. O arcebispo de Turim declarou que lIquelles decretos não eram
ubri:;atorios aos c1erigus; prohibiu-Ihcs obedecer á intimação das justiças
legaes, comparecer em audicncia perante juizes seculares; e aos parochos
preceituou não entregassem os criminosos refugiados nas igrejas. Pio IX

(') « Os ecclesiasticos transg"essores das leis civis não pódem ser levados
aos lnbunaes temporaes; devem ser apresentados ao tribunal ccclesiastico; e o jui:c
temporal só os pôde submeUer a penas, quando a igreja, inspiradll em justos
m
J

OtIVOS, enll"egal-os ao braço secular. » !\IATII. LIBERATORE, da Companhia de
esus, na Civiltã Cattolica.

(( çe.us . tem seus ministros)l, ensina outro publicista pontificio; « a pessoa
gelles e .l'/Ivwlavel. Em relação a elles o juiz leigo não tem .iu,-isdicção nenhuma .
. re peIto li !\lagestade Suprema, de que são os unicos reprúsentantes, não deixa
conr!;'ndll-os com os cidadãos ordinm·ius. O seu viga rio é o oraculo das
"~çoes: a auctoridade deUe paira acima de todas as audol·idades. Tem tambem
~_ ,eus soldados, que "ão as ordens religiosas, es es grandes corpos de exercito,
ao admIravelmente disciplinado'." Le Catholicisme o'u la Barba1·ie. l85i..
pago 14,

(Oo) SOGLlA: Institutiones jU"is ecclesiastici; lib. UI, c. 1, SI 58, pags. 332-i,



'L IN'~RODUCÇÃO DO TRADUCTOR

approvou, abençoou, applaudiu o procedimento sedicioso do prelado turinen e.
« Tanto mais funda é a nossa mágoa ll, escreveu-lhe, « quanto o que contra vós
se Iw practicado vem exclusivamente de haverdes mantido, como exigia a
nattweza do vosso o/ficio, a causa da 'igr~ia. l'esguardando-lhe direitos in·
violaveis, e resistindo a vontades init~st~tS do pode)' leigo. Vossa eminente
virtude episcopal, vossa tii"meza, vossa constancia dignas hão dos mais altos
louv01'es e de t6llive)'sal admi1'ação. De toelo o córaçâo, pois, vos felicitamos
de terdes, com animo intrépido e invench'el, soffrido pela just-iça esta lJel"
seguição, angareando assim á ígreja de Deus, e em particular á ordem dos
santos pontilices, mais t~m titulo de gloria.)) « Empregae vossa confiança ll,

proseoue o epinicio papal, l( em Deus, que, prcsente ao combate sustentado
pela sua Cat6Sa, restaura, fortalece, anima os combatentes e os defensores de
sua igreja, na batalha auxilia-nos, e nos corô.a triumphantes. II Esta, por
con eguinte, n'esta, como nas demais verbas, ratilicada, vigente a bulIa In coena
domini, qne fería de excommunhão o que demandassem ecclesiasticos perante
tribunaes leigos.

O catholicismo ponlificio nem deaute de um seculo raciocinador e profunda·
mcnte imbuido no sentimento dos deveres moraes demitte-se da regalia, que,
pelo mais iniquo do privilegios, acoberta sob o \'éu da auctoridade sacel'dotal
a' fragilidades e impurezas do bomem. E' inacreditavel a iml"avidez com q[e

.essa e'(cepção absurda e deshonesta ainda hoje se sustenta. « Dizia um magnate ll.

escreve o p.c CI\a tel, « que, se visse pecca!' um sacerdote, envolvel-o-hia com o
seu manto, e velar-lbe-bia o erro com o maior segredo. Esse homem compre·
hendêr!! o que é um sacerdote. Seja qual fãl" momlmenle o Set6 caracter, o
de sacerdote converle-o sem1J1'e n'um homem especial, e, ainda quando, 1)01'

set~s habitas p,"otanas, pareça-se demasiado com o vulgo, há-de, todavia,
esse caracter sobrenatt61"al irradiar-lhe na tronte aviltada, e imp6)' acata
mellto. E' uma pessoa sagrada: basta a lembrarnol-o o simples aspecto. II

Dirão que já em mais de um paiz, em convenio ajustados entre o estado 6 a
cu ria, ha exemplo de renunciar o pontifice romano o fôro privilegiado. l\las é
preciso não conhecer taes factos senão de simples ouvida, par'a fazer apreço de
concessões semelhantes. Nenhuma deUas altera a doutrina c as pretenções
ultramontanas, que estão professadas no Syllabus. ('l São actos de alcance
muito tran itorio, meras imposi\,ões da força, personificada no poder temporal, ao
direito divino, inerme na igreja. Nenbuma deUas traz a auctoridade espiritual
deveres de lealdade. São humilhaçãe, que e padecem até onde a occasião
obriga; mas que, em vindo ensejo favoravel, não se carece o a sentimento do
outro pactuante para illidir. Quando as circumstancias o esmàgam, confessa o
ultramontanismo o facto, !'esalvando COlD expres o protesto o principio, que
presume de eterno. E' o que positivamente se lê na concordata austriaca de
1855(") e. na de lO de.julho do 1857, e tipulada. com o governo de Wur·

(') A thesa prolligada no Syllabus é esta: « Ecclesiasticum forum pro te~

poralihus cler'icorum ausis sive civHibus sive Qriminalibus. omnino de medlo
tollendum est, etiam iuconsultà el reclamante Apostolica Sede. >l Art. XXXI.

(") Arts. XllI e XIV.
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temberg. (*) « Singular maneira '1, como diz Montalembert, « inventou essa gente
de servil' a religião, de fazel-a acceitar, entender e amar do mnndo mo.derno.
Dir·se·hia que tractam a igreja como a uma dessas bestas féras, que se mostram
nos páteos de alimarias bravias. Vede-a bem, parece dizerem, e comprehendei-lbe
.as tenções, a intima natureza. Hoje contém-se na jaula, mansa e domada pela
força das cousas; não póde, por ora, fazer-vos damno. Mas ficae sabendo que
tBm garras e presas; D, se algull dia a soltarem, vel·a beis I» I")

N'esse dia incompal'avelmente fatal, se tamanha, tão completa ruina de urna
civilisação tão laboriosamente accumulada no espaço de dezenove seculos fos e
possivel; no dia em que a igreja ultl'amontàua assentasse sobre as nações.o seu
sólio temporal, neubuma liberdatle mais, nenbum dos actuaes sy.temas de
governo popular, se levantaria na terra.

O principio, o direito d'entre todos mais divino, mais fecundo, mai nobre, o
que diz respeito as manifestações d'alma, ao mais instincth'o e mais irresi tivel
de todos os sentimentos m:>raes, ao sentimento religioso, esse principio, essa libel
dadB insupprivel, sem par, seria a primeira viclima da oppressão, como o é já

hoje dos anatliemas, do pontifice romano.
Pelo que toca as idéas de separação omcial entre as duas sociedades e da

concurrencia livre enfre todos os culto, bem e conhece o ódio que o infallibi
lislDo pontificio lbes vola. « Jurar manter a: liberdade das opiniões religiosas», di
ziam, em 1815, os bispos belgas, rejeitando a constituição de Guilherme, « jurar
protecção egual a todos os cultos,-que sera, senão jurar manter, proteger o erro
tanto quanto a vel'dade, favorecer o crescimento de doutrinas anti-catholic/ls, e
assim, com a maior efficacia possivel, cooperar em extinguir o facbo da verdadeira
fé n'estas formosas regiões? A igreja catholica, que de seu seio repelliu sempre o
erro e a heresia, não PQde eIlCal-a'r como ve,-dadei1'os filhos set~s os que ousas.
sem ju,'({,' a manutençcio do qt~e ella não tem cessado jàmais de condemnar'.
Notorio é que a primeira vez que se introduziu n'uma igreja catholica essa peri
gosa novidade, foi pelos revolucionarias francezes, ha cerca de vinte 'Cinco annos,
e que, a esse tempo, o chefe da ,:g"eja a ,'eprovou altamente. « Os males que
deploramo )l, diz.elle, « têm por cau~a as doutrinas falsas, que de algum tempo
se estão divulgando n'um sem numero de escriptos envenenados, que andam
agOI'a pelas mãos I de todos; e li para que, mediante a imprensa, mais audaz e ra
pidamente ,se propagasse esse coutagio, que lima das primeiras operações da A.·

embléa Nacional foi decretar a liberdade a cada um de pensar o que lhe pare
cesse em assumptos religiosos, e h~re, impunemente exprimir a esse respeito
sua opinião particular.» (Allocução de 29 de março de li90)

Es~e aresto dogmatico de Pio VI, no fim do seculo XVIlI, contra o prin
cipio da egualdade legal ue toda as religiões positivas perante o estado, contra
esta sobre todas santa idéa liberal, essa condcrnnaç,ão, renovou-a Pio VIr em
1808. li Pe~sam ll, di7. esse papa, « em que todos os cultos sejam livres, e publi
Camente exercidos: Contrario é isso, porém, aos canones e aos concilias, contrario

(') Art. V.

(") Testament spi,-ituel de Montalembert.
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á re.ligião crltholica, e, pelas funestas consequencias que traz, á prosperidade do
estado. )

Tão clamorosa é, aos olho do Roma, a hlasphemia da liberdade religiOSa ('),
qne por si so mel'eceu preencher no Syllabt,s tres artigos distinotos, em cada um,
dos quaes se fulmina por palavras diversas o mesmo prinoipio. N'um condemna-
se a fórmula de Montalembert e Cavou r - a igreja livre no estado livre-j
n'outro excommungam-se os q'ue denegam li igreja oatholioa o monopolio de reli
gião do estado; no terceiro denunciam-se os governos que aos immigrantes to
leram o exercicio publico de seus respectivos cultos. (H)

No Brasil, p r infelicidade n0ssà, não é lei ainda essa impreterivel liberdade,
a liberdade de cultos. Mas o seu fundamento, o germem, a nascente d'onde ella
ha-de, n'um futuro não remotu, brotar, e converter-se em realidade constitucional,
esse está decididamente consagrado no art. 179 Si 5 da carla: é a liberdade da
profissão religiosa, do culto privado, - a liberdade de consciencia, em summa.

A igreja, que, segundo o jesuitismo, não se p6tle contentai' com as conscien
cias, (, .. ) nem I'enunciar ao governo etfectivo das sociedades, perfeitamente sabe,
todavia, que possuir a consciencia é possuir o homem. as sociedades, os estados.
Urna experiencia multi-secular, em que ella tem representado um papel indelevel,
ensina-lhe que, «para conseguir a unidade em religião, não basta amordaçar os que
faliam, sem chegar até ao fundo do espirito humano. e abafar o pensamento».(.. ··)
A que s~ inculca esposa e imagem do Christo, não concebe a victoria do eatholicislDo
senão pela preponderancia da força material. Quiz o Crucificado qu~ a sna lei so
gravasse na mente e no coração dos homens (...... ); e a seita que lhe profana o
nome, a quer impor cil'cumdade de vautagens para a fé indolente, para a superstição.
para a bypocrisia, e fremente de maldicções eternas coutra as repugnancias sinceras,
involuntarias, ine!uctaveis da ra ào conl'encida e indagadora. Queria Q Cbristo qUI'
o espirito pesasse tudo á luz da inspiração interior, para acceilal' o bem, e refusnr

(.) " L'él;li e calholique romaine ne saurait évidemment admeltre le principe
de la liberlé des cultes. Ii est donc évident que le principe de la liberté des cul·
t,es est, pour elle, Wle 7íersécution, pu is qu'li dénie absolllment à la véritable
E~lise toute ex:istence jllridiqlle proprement dite.» PAnll!': GRMiDEI.AUDE: Les
princilJes ele 89 et le concile de lÚ·lO. Pago Iü8.

(oo) (l Ecclesiam a Statll. tatusquc ab eeelesiâ sojungendus ost. (Art. LV)
« iEtate bãc no trá, Don amplius eXfledil religionem catholicam habere tan
quam uni 'am slatus religionem, ceteris quibuscumqlle cultibus exclusis. J)

( Art. LXXVII. )
« Hinc laudabiliter. in q~ibusdam catholici nominis regionibus, lege cautum

est, ut hominibus iUuc immi,grantibus liceat publicum proprii cujusque cultus
exercitium baberi." ( Ad. LXXVIII. )

(, .. ) « Como é que 11m christão assignaria um tractado, em consequencia do
qual o filho do Dnus feito homem se houvesse de contentar, de ora em deante, de
reinar nas consciencias, renunciando para sempre a governar as sociedades, ex
c~ssivamente SI'andes para acceitarem o dominio ainda que seja lIIU Deus? J) RA
,IHllIIE; Les doct?·. "om, cap 111, X, pag, (3).

( ) LABOULA.n;: La liberté réUgieuse. 4' ed. Pago 17.

( ) « Dando leges meas in mente eornm, et in corde eorum superscribam
eas. ) S. PAULO: ad Heb VIII, 10, e X, 1(;.
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o mal (.); e o primeiro designio da religião pontificia é melter o espirita. como
materia fusível, na fôrma férrea dos seus dogmas, ou imprimir-lhe exteriormente,
com o auxilio da tyr~lJnia civil, a apparencia de uma adhesão ostensiva aos sym
bolos vãos desse neo-pa:;anismo.

O proconsuJ romano decidia que a synagoga não tinha o direito de amorda
~ar o apostolo; que a dissidencia religiosa não é crime, nem iniquidade; que o
poder não tem o direito de selecção entre theologias oppostas. ( .. ). O phariseu
aconselhava, e obtinha, concessão de liberdade aos christãos, fundado em que para
obras humanas e falsas essa indulgencia é a morte, e contra a palavra divina a
coacção é inepta. (... ) A igreja ultramontana, porém, distingue-se da judia e do
agente de Cezal' e;cactamente no ponto em que o magistrado romano e o doutor
da lei mosaica elevavam-se acima do mosaismo e do absolutismo cesareo: n'essa
tolerancia superic;r, que é ao mesmo tempo a mais lúcida expressão do bom senso
administrativo, juridico, moral, e a mais alta homenagem á legitimidade eterna,
ii iOI'encibilidade providencial do direito, da verdade e do bem.

Thiago assegurava que a bÔa nova é « a lei perfeita da liberdade» (.... ) ;
Paulo, que « no seio da liberdade o Evangelho con,tituiu todos os homens
irmãos. » t.... ·) Esta a doutrina de Jesus; e, entretanto, -a theologia da euria
professa que a liberdade de conscieneia, a maior, a mais substancial de todas,
condição, origem, materia e fim de todas as demais, é incompativel com o ca
racter christão. (...... ) O papado fallou, do alto da cadeira onde a infallibilidadc
reside como perenlle e Qirecta revelação do Senhor, e arrastou em sórdido lodo
C:ise direito sublime..\ « Do indi(t'erentismo, infecl'issimu (unte ", diz Gregorio XVI,
(ldecorre essa enonea e absurda idéa, ou antes, esse delij·ín. que aITirma, e reivin
dica a liberdade de cOllsciencia. » t.. •.... )Pio IX repetiu com ,a mesma violencia
o aresto do antecessor t.. •......); e essa purissima e augusta emanação do

t·) « Omnia autem (Jrobafe; quod bonum est lenete.» S PAULO: I ad Thess.
V, 21. .

(. ') <l Si quidem esset iniquum aliquid, aut facinus pessimum, a viri judaei,
recte vos sustinerem.

. (l. Si vera .quaestiones sunt de Verbo el nominibus, et lege vestra, vos ipsi
vldel'ltls. Judel ego horum nulo esse. .

(l Et minavit eos a tribunale. » Act. XVlll, l-i, 16..
("') (CEI nunc itaque dico vobis. discedite ab IJominibus istis, et sinete illos:

quolJlam si est ex hominibus consilium hoc, aut opus, dissolvetur.
. (l. Si vtro ex Deo est, non poteritis dissolvere il1ud, ne forte et Oco repug-

nal'l lIlveniamilli. Consensuerunt autem illi » Act., V, 29, 30.
( ) TurAGO, I. 25 : (l L~gem perfectam libertatis. »
( ) (C Vo; io libertatem vocati estis fratl'es. » P.~ULO: ado Gal. V, 13.

( ) (l On cesse r/.'t!tre chnitien dês 'lu'on pl'oresse I'indift'el'entisme, ou·
que ron 1?et systématiquement ~n pratilJue ce qu'on appel1e aujpurd'hui la liberté
de consclence. » GOUSSF.T: D,'Olt carla??. .. pago 29.

( j Ex hae putidissima indill'erentismi funte absurda illa fluit ac errooea-
slenlenlJa, seu potius delil'amentttm, asserendam esse et vindieandam cuique
Iberlatem cooscienliae. » Encycl. Mil'aj'i. de 15 de agosto de 1832.

. (........ ) Raud timent erroneam illam fuvere opi'nionem catIJolicae Ecclesiae,
u1I'Ima?'?t?nque saluti maxime exitialem, a reco mem. GreqoriQ XVI praede-

1', c, INT. 20
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Evangelho foi pelo pontiflce romano de novo reprovada, proscripta, condemnada
corno hallucinação perversa de um seculo atheu. (0)

Será esse o fino oiro da lei divina? da revelação ch ristã? Não, certo! E

a escória dos interesses clericaes ("), que vilipendiaram o christianismo até ás

faces.(·") Esse amor da domioação terrena é o que tem sido, e ha-de ser, o flagelto,
a decadencia, o anniquilamento do christianismo romano. (.... ) Por isso, ha

vinte cinco annos ainda, uma das almas catholicas mais ardcntes, um dos homeus

de mais fé que este seculo tem visto, com accentos de uma indignação biblica

exclamava: « Oh igreja, crivaram-te de cbagas, inundaram-te de paganismo da

cabeça aos pés. Dir-se-Ilia que és uma immensa e horrenda lepra. Tornaste-te

mero objecto de repulsão ou de dó para as gerações' que vão passando. Elias

desviam o rosto, de enjoadas, ou meneiam a cabeça por zombaria. Longo e

profundo escrutar é preciso, para devassar a tua existencia divina, e saudar em

ti a esperança e a restauradora das nações. Quem, todavia, reconhecendo-te uma

vez, podera deixar de confessar-te deante dos filho~ dos homens? Medianeira

unica do amparo do céu, grangeia-me a força de burilal' o anathema na fronte
das satanicas extravagancias dos teus pontifices.» (.. , .. )

Uma seita armada com recursos e privile~ios temporaes, e inspirada, im

pregnada, impellida desse symbolo si~i~tro. é evidentemente uma continua

ameaça e um perigo formidavel no seio do' estado; porque, com todas as

vantagens officiaes que logre, tenderá sempre a estabelecer o peior dos captiveiro ,
o captiveiro das almas: Animae in captivitatem ibunt. (...... )

eessore Nostro deli1'amentum appellatam nimirum l·ibel-tatem. éonscientiae el
culto"um esse proprium cujuscumque hominis jus, quod lege proclamari et
asseri debet in omni recte constituta societate, et jus civibus inesse ad ornnimodam
libertatem nulta vel ecclesiasticá, vel eivili auctoritate coarctandam, quo suos
eonceptus quoscumque, sive typis, sive aliá ralione palam publiceque ma
nifestare ac declarare valeant. » EncycI. Quanta ct~,.a, de 8 de dezembro do
1864.

(.) (C Itaque omnes et singulas pravas opiniones ae doctrinas sigillatim hisce
Litteris commemoratas, auctori ta te Nostrà apostolicâ, reprobamus proscl'ibimus
atque damnamus, easque ab omnlbus catholicae Ecclesiae filiis, veluti re
probatas, proscriptas atque damnatas omnino baberi volumus et mandamus. ~

Ibid,
(..) « Argentum tuum versum est in scoriam. " IS,HAS: I, 22.

(•••) « Constupraverunt te usque ad verlicem. » JEREMIAS: 11, 16.

(... ,) « o. homem ignorante" (escreve um dos agentes da propaganda pon
tilJcia) « appella para a constituição de seu paiz, onde formal mente se acceita a
liberdade. Respondemos-lhe: Certo é que a lei civil admilte essa liberdade;
mas a lei de Deus e da igreja» (scilicet: a lei da curia), « suprema consti
tuição de todos os estados e unica infallivel, cOlldemna e reprova essa
liberdade abusiva; proclama que todas as leis humanas junctas em nada
logram entibiar a força á lei do legislad01' sup"emo» (o papal. « Posta a
mira na sua instituição divina, ao clero catholico incumbe: ser o sal da terra e
o luzeiro do orbe; incumbe-llJe, digamos o nome propriu, dominur .. 6 essa do
minação constitue um deve,' seu. Ai detle, ai da sociedade, se elte não
exerce esse dominio I Quando a ré periclita, não ba respeitos qoe guardar para
pom o eITO. » p.e J. B. Boo. E: Manuel de l'Apolog'iste. Tournai, 1853. 3 vot.
Pags. 280 e 158.

(..... ) DORnu-DEMoUUN: Essais sur la ,-éf. cath... pago 116.
~...... I~A1."~: XLVr, ~.
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Entre nós, deante dos dogmas romanos, é a existencia da constituição que

antes de tudo está pendente. O legislador constituinte assegurou aos habitantes

deste paiz o direito de "não serem inquietados por motivos de religião,

comtanto que respeitem a do estado, e não oIJendam á moral publica.» E'
justamente, sem a minima diIJerença, o que os dous ultimos papas tem anathe

matisado. O erro liberal consiste em crêr, diz o p.e Sambin "que não ~ . licito

inquietar a ninguem por suas opiniões religiosas, uma vez que .a manifestação

dellos não transtorne a ordem publica estabelecida na lei. I) (') Não será, no

essrncial, quasi de ve'rbo ad verbum o tex to da carta brasileira?

A liberdade de perdição, ~ibel·tas p/wditionis, na phrase de Pio IX, não
é, portanto, o abuso dissimulado sob o nome de liberdade. E' a tolerancia civil,

tal como entre nós mesmos domina, e domina hoje em quasi todas as nações
esclarecidas.

Por mais de uma vez temos alludido ás iras clericaes, no começo deste se
culo, contra a constituição liberal promovida aos Paizes-Baixos por um dai des

cendentes do Taciturno. Que liberdade religiosa era a instituida n'esse notavel

documento 1 Simplesmente a admissão de todos os cultos á publicidade e á egual

dade perante a lei. O que Roma, logo, denomina liherdade fatal é o que constitue

para nós, pelo contrario, a liberdade providencial, necessaria, inviolavel. O bispo

de Gand, na conjunctura a que nos referimos, accusou esse principio de "essen
cialmente opposto ao espirito e ás liberdades da igreja. e tendente a escravisal-a,

consummando-lhe, cedo ou tarde, a ruina.» <<.Acolher essa lei», dizia, "fõra appro
var o principio da ~iberdade re~igiosa.que Pio IX reiteradas vezes condemnál-a.ll
O protesto dirigido col\ectivamente ao rei pelo episcopado belga assegurava que

« a liberdade de cultos era incompative~ com o exercicio do ministerio episco

pal e com os dai/mas da l'eligião catho~ica. I) 05 prelados levantaram iutrepida

mente o pendão da res,istencia á lei fundamental; ,as excommunhões. o confes

sionario, a administração dos sacramentos serviram-lhes de terriveis instrumentos

aggressivos contra o estado. r a pascboa. aos que tinham votado a carta, ou pro

nunciado o juramento constitucional, nota veis. membros dos estados geraes, func

cionarios administrativos,-a todos 05 incursos n'esse mortal peccado negou·se a ab·

solvição, negou-se accesso á me a da eucbaristia; e, ainda na bora extrema. não se

lhes permittiu o derradeiro confOlto religioso, sem que primeiro deshonrassem o

leito de morte com a covardia de abjurações. q ue, para indelevel memoria dessa

pn illanimidade moral exigiam-se escriplas.

Demais, para liquidar o sopbisma de que Roma advoga a verdadeira liber

dade, e só repudia a liberdade maléfica, bastaria a natureza do alvo a que se

dirigiram 05 dous mais famos03 papeis dogmaticos em que a liberdade religiosa

ê condemnada. O primeiro, a encyclica de 1832, teve por fito a constituição

belga actual, modelo, aspiração, inveja das nações cultas; o segundo, a de 1864.

atira directamente ao discurso ele Montalembert no congresso de Malines. discurso

admiravel, não mais pela sua magnifica e grandiosa eloquencia, do que pela

inimitavel sublimidade ccrn que justifica, delineia, e aconselha a alliança entre o

(') SA.IBIl'i ; Hist. du cone. du Vat.,. pago 37,
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catholicismo e a liberdade. Seria o desiDteressado e infatigavcl athleta da igreja

nas lides parlamentares de França, seria cBe um demagogo, um incrél\ulo, um
racionalista, um protestante? Será um código de anarchia c irreligiosidade a
constituição belga, á cuja sombra se tem dilatado o paiz até aquella prosperidade
extraordinaria, e tão largo estendido as azas o ultramolltanismo?

Ha, é verdade, nos livros da igrl.'ja romana, uma idéa que tra7i a rubrica da
liberdade; mas essa é a negação de tudo quanto no mundo politico se individua,

com esse designativo. A liberdade que alli se defende, traduzida em vulgar.
outra cou~a não é que a omnipotencia da jel'archia papal. Guizot, como se sabe,

não era nenhum tl"Íbuno. ou visionario, ou socialista, nem, apezar de protestante,
merece declinatorias da parte do papado, a quem notoriamente fez altos serviços.
« E' a liberdade religiosa », definia elIe, « a liberdade assim para os philosophos

como para os padres e Heis, (j estado lhes deve a todos a mesma plenitude e a
mesma segurança no exercicio do seu direito.» (') Pois como se recebeu em

Roma essa liberdade esboçada assim pelo propu;nador do poder temporal contra
a unidade italiana? « Que I » diz a Cívíltá; l( egualdade de direito e1;1tre o que
crê e obedece a Deus, e o que lhe resiste, e insul'ge-se contra o Senhor I Pleni·

tude egual de protecção e valimento a um e outro I E dizer ainda que ê dever do
estado I Mas ê, para os govenws cathol'icos, um impossível. Como bavemos de
proteger os que, não crendo, têm de ser condemnados? Só onde a lei for athéa,
e o estado ineligioso. Semelhante libel'dade seria o captiveiro da religião. » (' ')

Que melhor? Que mais claro? A liberdade e a servidão não existem senão rela
tivamente ao catholicismo, - livre, se o culto livre é elIe unicamente; servo, se,
a par delle, outro culto obtem o direito de existir.

Proscripta a liberdade. o emprego da força contl'a as consciencias rebeldes,

contra a heresia e a apostasia, era consequencia inevitavel. E eis aqui outro
golpe no direito constitucional do paiz. Desde que em caso nenhum admitte
que opiniões religiosas possam constituir delietos, a carta fundamental essencial
mente excluiu a existencia de sancção penal contra os que não aceeitem ou
abjurem o catholicismo, bem como contra os que. no proprio seio delle,
perpetrem infracções da disciplina espiritual. O antagonismo é, portanto.
aqui tambem, insanavel.

Innocencio m, na bulia Novit reconhecendo que o apostolo mandava
reprehender os suhversores da ordem, desapproval-os, admoestaI-os, exhortal-os
com a maior paciencia e doutrina, accl'escenta ser liquido que os papas

têm, "ao só o dilleito, como o deveI" de usaI' os meios coel"citivos. Pois os
pontífices romanos pensam ainda hoje exactissimamente como os do seculo XIfI.
Não será longo provaI-o.

O cardeal Soglia é porventura a mais idonea auctoridade entre os
.canoni5tas ulLl'amontanos. Seu tractado traz appensa a approvação de Gre·
gorio XVI e Pio IX; e, diz, particularmente em referencia a este assumpto, o

dr. ewman, « contém a doutrina vigente 11a igl'eja sobre penas ec-

(') GUIZOT: L'église et la société chrétienne en 1861; pags. 41, 4'1.
(oo) Civiltá cattolica, 4' serie, tom. Xli, pags. 679, 68'1.
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clesiasticas.» Escutemos com attenção o insigne membro do sacro collegio.
",O parecer de que o divino poder coactivo conferido á igreja consiste exclusiva
mente no de inOingir punições espirituaes. e não corporaes ou temporaes,
representa achar-se mais de harmonia com a brandura da igreja. Abraço,
portanto, o juizo dos que negam á igreja o gladio material, que destroe o
rorpo, e derrama sangue. O papa NicolAu escreve que a igreja não tem
outro gladio mais que o espiritual; não mata, mas infunde vida. E d'ahi
vem o bem conhecido proloquio-ecclesia abhorret a sanguine. »(*) Até aqui,
salvas as devidas reservas quanto á b7'andU1'a do ('of\lanismo, vae maravilhosa
mente o canonista ultramontano. Vejam, entretanto, agora a transição, a surpresa:
" As punições mais leves, porém », continúa o cardeal, « taes como clausura
n'algum mosteiro, a p7'isão, os açoites. meoos a e[fusão de sangue, pode-os, jt,re
wo illfti7}gir a igreja.» (•• ) E, em desenvolvimento e comprovação da doutrina,
cita esta passagem de Fleury: « Tem a igreja imposto a peccadores penitentes
esmolas, jejuns e outras expiações corporaes. Agostinho menciona, como
approvado pelos bispos, o uso de fustigar, á maneira dos amos com os creados,
dos paes com os filhos e dos mestres com os alumoos. ("') Enuncia,se
tambem, entre as penas canonicas, a p7"isão, por um tempo dado ou P07- toda a
vida. Os padres e outros clerigos destituidos como deliquentes meltiam-se em
carcere, onde passassem d'ahi em deante os dias, penando o r.rime, que assim
furtava·"e á lembrança do vulgo.» Conseguintemente, a penalidade unica de que
a igreja romana abre lllão, é, e, ainda assim, por um sentimento de mera
benevolencia, a execução capital. Fica-lhe. porém, na maior amplitude, o
direito. não so á imposição das penas affiictiva, que podem esteoder-se até á
prisão pe'-pétua. senão tambem á applicação das penas infamantes, como o açoite.
Que importa deiignarem o moralistas ultramontanos a Oagellação como um castigo
paternal? A carta brasileira positivamente aboliu-a. (Art. li9, Sl 19 J E, como
a competencia relativa á applicação de penas temporaes não advem á auctoridade
espiritual de uma delegação human~, sim do seu proprio caracter religioso, dos
seus poderes sobrenaturaes, cessam, em boa orthodoxia, \I preceitos consti
lucionaes deante do papa; subsiste, a despeito delles, para os tribunaes
ecclesiasticos a arma das penas oppressivas e aviltantes.

Grande generosidade, pois, a do catholicismo ultramoLltano em dispensar o
patíbulo c as mutilações! Magnanima conces ão! Feitas as contas, a e phera do
codigo leigo circumscrever-se-bia á penas limitativas da liberdade exterior, ao passo
que em favor das leis e pirituaes prevaleceria o direito de comminarem contra o
infractores a privação ab oluta da liberdade ou a infamia publica.

Pio IX não podia esquel:er essa prel:iosa ,'egalia da igreja. A allocução
Maxima quidem, de II de junho de 1862, especificada na encyclica de 186-1. con10

(.) Instit. jur .. pago 161,9.

(-') Institut. jtw.: loco cito

." ("') Eis o lance textual de s. Agostinho: «Tantorum scelerulD confessionem ...
~Ir~arum verberibus cruisti. Qui modus correctiooi a magistris artium libe
a Ium et saepe etiam in judicii solet ab episcopis adiJiberi. II Epist. 159,
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documento dogmatico. excommungou os que negam ás auctoridades clericaes o

o-mprego da força. A mesma cncyclica de 8 de dezembro prol1isa tambem essa

heresia moderna. (') Depois o anathema foi registrado no Syllabus. (")
Postas em e1Teito, essas pretenções revestiriam a igreja de uma a uetoridade im

mensa, incalculavel. irresistivel Quem desconhece as doutrinas romanas sobre a

conversão e penitenciamento dos hereges? Quem ignora que. ao revez do apos

tolo. cujas armas não tinham firmeza senão em Deus (.. ·.1. as armas do catholi

cismo pontificio não se dirigem ao espirito senão pela carne. pelas temporalidades,

pelo ~ompelle intrare applicado :\ conscioncia e á fé'/ Quem não sabe. por exemplo,

que um canoa do concilio tridentino vibra o anathema contra os que contestem lÍ

igreja o direito de coagir á ortbodoxia, com a imposição de supplicios temporaes,

aquelles que. baptisados na iofancia, assumindo mais tarde o uso da rasão, não se

conformem aos votos pronunciados pelo padrinho em nome do párvuln insciente
ao pé da pia sacramental? (.... j ão será facto que. em concordatas vigentes

ainda hoje, o governo civil eslá obrigado a assegurar a execução de penas

temporaes decretadas pela magistralura da igreja. e que o enclaustramento for

çado, os' mysterios atrozes dos in pace(" '.') não perderam até agora, no seio da

communhão romana, o caracter de actualidade?

(,) « .... lpsos mmirne pudet afIlrmare .... Ecclesiae jus non compelere
viola tores poenis temporalibus r-oercendi. »

(.. ) A proposição reprovada é: « Ecclesia vis infe>'endae poteslalem non
habel. neque potestalym uIIam temporalem directam vol indiroclam. » Syllabus,
XXIV.

« Tem a igreja catbolica o direito de impôr aos christãos severos castigos
r.orp01·aes e espirituaes, quando infrinjam as leis della. principalmente aos
scismaticos e herejes. A igreja usou deste direito sempre, toda a vez que o
poude. bem entendido-nos limites de urna disc?-eta moderaçõo» ( v. g. a
inq~,isição, o exterminio dos albigenses. os processos de feiticel-ia); « e, se
não tem podido, ou não póde agora lisa I-o. este facto é apenas symptoma e erreito
dos tristes tempos transactos o presentes, Ainda nos nossos dias o papa Pio IX
condemnou o proFessor Nuytz, de Torim, que se obstinára em negar ii igreja
esse direito. Ponderem o ~ 24 do Syllabus. E' a igreja, de feito, se~undo
Suaroz, um roino espiritual. quando considerada respectivamente ao seu fim e
alguns dos meios principaes que emprega. Mas. encarada nas pessoas de que
se compõe, é, ao mesmo tempo. uma potencia temporal,. e os actos mediaole
os quaes ella as govol'lla, dirige, e emenda, são exte?-io?-es e visiveis. N'um
reino a sim, é de mister um poder supremo. habilitado a diri~ir-Ihe e guvernar-Ihe
os membros ele um modo tallgivel. E que lIào é possivel prescindir de
penaliciflde-,· extel'iOl-es. prova-o já po,' si só o argumento de que os homens
podem atrever-se a desprezar as punições espirituaes, assim comu, por exemplo,
as excommunhões não obstaram a occupação de Ruma e a sacrilega profanação
dessa cidade santa. » Cíviltil Cattolica. de 6 de maio de 1871.

("*) « Arma militiae nostrae non sunt carnalia, sed potentia Deo.» S. PAULO:
li Cor., X. 4.

("") « Si quis dixel'it .. _pal'vulos baptizalos, cum adoleverinl, interrogandos
esse an ratum habere velint quod patrini eorum nomine. dum baptizarentur, pol
!iciti sunt. et ubi se nolle responderint, suo esse arbitrio relinquelldos. non aM
ínterim poelLa ad christianam vitam cogendos, nisi ut ab Eucharistiae alior~m

que sacramentorum perceptioJle arceantur. donec resipiscant. anathema S1.t. >l

Cone. trid., de baptismo. canon XI V.
(.. ,,,) « Eis », diz um dos mais fidedignos escriptores contempor8neos, « eis.

entro outros. um facto. que prova podemos sem exaggeração fallar em in pace. Um
monge da ordem de . João Baptista. por nome Borczenski, em Praga, pouco edl'
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A constituição brasileira é, como se está vendo, uma sórie de attentados
contra o dogma catholico. Ao que affiança a liberdade de consciencia segue o que
assegura a communicação livre e publica do pensamento, a liberda!le de im
prensa. (Art. 179, § 4)

« Ha >l, escrevia, em 1815, o episcopado belga, alludindo a uma disposição
aguai da carta dos Paizes-Baixos; « ba mais outros artigos, que um vel'dadeiro

filho da ';greja não pode empenh(tr,se por juramento a obsen:m- e manter; tal
é, nomeadamente, o 227.°, que auctorisa a liberdade de imprensa.» Esta
declaração tem sido posteriormente sanccionada, e reiterada, o sob selto da aucto
ridade apostolica, em diversas lettras papaes. Gregorio XVI, na famosa encyclica
de 1832, verbera essa liberdade como perwiciosissima e nunca jamais assaz

execrada: '( deterúma illa ac nunquam sat'is execranda et detesíabilis libertas

aJ-tis libral-iae. >l Pio IX. em L868, a proposito da nova legislação da A.ustria, se
gundou a sentença do seu antecessor. (') Já, mais de vinte annos antes. no
começo do seu reinado, qnando o povo romano, captado pelas cortezias o pon
tifice ás idéas Iiberacs, solticltara do papa essa 'essencial garantia, a resposta da
curia foi um dos cantJlles de intolerancia do ultimo synodo lateranense (1512-1516)

sob a inspiração de Leão X. Não é, portanto, uma idéa abstracta, um pensa
mento de utopistas o que a tiara proscreve abi ; é a liberdade constitncional, tal
qual existe em paizes governados sob fórmas regulares e moderadas, como aquelle
e o nosso.

Os catholicos fieis não têm o direito de tolerar semelhantes leis, nem de
invocar, em justificação de sua obediencia a taes instituições, a constituição patria;
porque « seja qual ror a {ónna de govel'l1o >l. diz o cardeal Gousset, (( os legis
ladores peccam fazendo leis contrarias ás Icis da religião e da igreja, tolerando a
publicação de livros impios, que tendam a solapar os fundamentos da reve
lação. >l (' ')

Assim que, não obstante as determinações peremptorias da carta fundamental.
o dever religioso, quo ~ o maximo dos deveres, prescreve ao poder legislativo
ordinario a imposição da censura e da policia restrictiva com todos os seus
obslaculos á livre emissãlJ do pensamento. Uma camara uI tramontana. pi
sahdo a cai·ta. acclamaria com applausos instituições moldadas, contra a im-

ficado com as ~ceJlas que, havia dtlzesete annos, presencea va, evadiu-se do coo'
vento. em 1l>55, foi ter á Prussia, e fez-se protestante. Voltando tempos depois á
Auslria, foi preso. na Moravia, e entrcgue á auctoridade ecclesiastica, que o en
clausurou n'uma infecta masmorra com outro monge, de nome Zazule, accusado
de heresia. Privados de lil'l'os, quasi sem nutrição, foram. certamente por .caridade,
e ~al'a que deixassem o caminho da perdição, que tinham encetado, su~elt~s aos
~al duros tractos. Será mister ainda record;lr o hOl'1'Or,lSO tractamento IDIIlDgldo
a pobre religiosa do convento de Cracovia, Barbara Ubrik ?)) E. LAVELEYE: La
Pi'usse et l'A t~tl'iche depuis SadolO(t, Paris, 1870 ; tom. II, pago 3G8, n.

('I « Hàc lege omnis omnium opiniooum et librariae artis libertas! omnis
IUlll lidei, conscíentiae ac doctrinae, libertas statuitur. )) Alloc. de 2'1 de Junho.

(.,) GOUSSET: Théologie morll/e, t. I. pago 171.
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prensa, na concordata austriaca ('), ou nas do Equador, . ão Salvador e 'ica·
ragua. (,.)

Verdade é esta que, ainda ha pouco, em nosso pai;>;, nos intimaram as invec
tivas dos bispos brasileiros contra o governo imperial, a cujo respeito uma das
queixas do clericalismo era nào melter a auctoridade executiva mão compressora
na arca santa das garantias constitucionaes que asseguram a tolerancia, entre nós,
ás di vergencias rei igiosas. (••. )

Esta successão de attcntados theologicos contra o estado e o individuo, Roma
sabiamente a tem cumulado com a famosa doutrina da soberania da igreja sobre
a instrucção popular, doutl'Ína que anniquila, ao mesmo tempo, a missão social
da auctoridade leiga na dilfusão dos conh.ecimentos humanos e a liberdade do
ensino privado, AITíançando gratuitamente ao povo a instrucção elementar nas
escholas pl'Ímarias, promeltendo a secundaria e a superiur nos collegios e univer·
sidades (art. 179 SiSi 32 e 33), a constituição brasileira, que não reconhece poder
nenhum fóra das quatro delegações da soberania nacional, evidentemeutc a ne·
nenhuma inl1uencia estranha podia ter incumbido o encargo desse grande com·
promisso, dessa melindrosa funcção publica. E' mais um ponto em que o nos o
código constitucional rompe com o catholicismo romano.

O papado comprebende que dnminar o en ino é senborear as almas, os povo,
os governos, alft'içoar as gerações, uma a uma, á sua semelhança, assegurar no
futuro a restauração da edade média. Penetrado desta convicção, que o bom
senso e a experiencia conjunctamente corroboram, traçou do alto o seu plano.
com a costumada audacia. Segundo os seus principios, (( ninguem ll, (pregava, em
18t5, o episcopado belga), <willguem tem o diTeito de tolher-lhe a direcção do
en.ino, sem submeUer a doutrina da fé e toda a disciplina ecclesiaslica ao poder
secular, sem, por conseguinte, alluil' todo o edi(icio da l'eligic1o eatllolica. II O
art. 179 da carta brasileira é assim, ainda n'esta partc, a negação do dogma, do
regimen, da existencia mesma do cullo pontificio; porque, diz Donoso Cortez, (( só
á igreja pel·tence o direito de ensina?",. quanto ás sociedades civis tal direito
não lhes cabe, senão sim o dever de aeceitm' o ensino da igl"eja.»

Destas theorias á realidade não é grande a distancia; porquanto, onde quer
que os elfeiLos da dominação ulLramonLana têm predisposto o espirito das nacio·
nalidades a receber da curia como lei a inlimação dos seus decretos, a mis~ão

n « Os arcebispos, bispos e todos os ordinarios exercerão com plena Iiber·
dade o direito, qlln têm, de stygmatisar com suas censuras os livros perigosoS
relati~'amcnte á religião ou aos bons costumes, e arTedar os fieis da lição de taes
obras. O governo. de sua parle, proverá em qlle não se propaguem no impel'lo
semelhantes livros, adopLaLldo para esse fim as pl'Ovid"-lIcia convenientes.» Art. 11

(oo) (( Os bi pos e ordinarios exercel'ão com toda a liberdade o direito, que
lhes toca, de proscrever os livros illfen~os á moral ou á religião. O goveroo
empregará a medidas necessarias para impedir a circulação de semelhantes livroS. »
Art. 3.

(. 00) (( Se o governo do n sso paiz é catholico, os bispos reconhecem n'elle,
segundo o ensino e a lei da Igreja eatllolica. o dever - olficíwn - .. , C011l'
lJrimendi ausus ne(w'ios dos jornalistas que tractam as pessoas e cousas sagradas
do modo mais desabrido. » D. FR. VITAl.. Resp. ao aVo do gov. imperial de li
cle jtm 110 de 1873.
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do poder civil no ensino tem-se reduzido á de aguazil das sentenças do clero, 
desde a concordata austriaca de 1855, que obrigava a « ser conforme ao catbo·
licismo a instrucção de toda a juventude catholica nas escbolas assim publicas,
como p'"ivadas)) ('), que sujeitava á inspecção ecclesiastica os instituidores
primarios, e punha ao imperador o jugo de não nomear os inspectores das es
cholas diocesanas senão d'entre os I?ropostos pelo prelado ("). - até ás concor
datas com as republicas da America' central. que conferem aos bispos a attribui
ção de obstar a que se ensine o que quer que seja contrario á religião ro
mana. ("')

Os resultados praclicos. as consp.quencias sociaes dessas pretenções ultramon
lanas, que Pio IX canonisou no Syllabus (....), vêm a ser uma subver ão funda·
mental da familia. da ordem civil e politica em todas as nações. Perante as leis
implacaveis da igreja romana os sentimentos mais indestructiveis da alma, os mais
imprescriptiveis direitos do individuo não têm legitimidade. existencia. rasãn de
ser juridica. senão emquanto amolgados á pressão férrea da intolerancia clerical.
A mesma paternidade com seus direitos quasi sacrosanlos. a personalidade invio
lavei do pae de familias cessa deante da conslituição da igreja. Esse « jus exclu
·sivo 1>, na pbrase de um grande. pregador chl'islão. « de imprimir á prole o
supremo impulso para o futuro)) (..... ). só aos paes adslrictos :í orthodoxia
romana é que a igreja o admitte.

Cada urna das regras canonicas instituidas acerca da educaçãn religiosa dos
menores é um desafio ao direilo 'civil e um golpe no lar domestico. A heterodoxia
desliga os filho~ da obediencia aos paes, como lIS cidadãos da lealdade aos monar·
chas. O principio geral no assumpto ê que o infante não deve permanecer
confiado a pessoas em cujas mãos possa haver suspeila de que a salvação detl8
pe)·iclite. (...... ) Os progenitores hereges ou aposlatas eo ipso decaem immedia·
lamente da sua posição nalural. O menino caplado pelo clero ás crenças romanas,
seja ou não por meio de induzimento, conluio. ou medo. não deve mais contas
de sua vida aos auclol'os d :Ila. Os d6Bcendenles daquelles que repudiam a

I') Arl. V. Eis o texto omci~l: « Der ganze Unterrichl der kalbolischen Ju
~end wird iu allen so\yohl celTentlichen ais nicht· celTeollichel1 Schulen der
Lehre der kalbolischen Religion al1gemesseo sein. "

. (") Ar!. VUI.
( ) Ar!. 4.

( ) « PostulaI oplima civilis societatis ratio. ut Jlopular~s s~llOlae•.quae
palcnl omnibus cujusque a pOlJulo c1assis pueris. ac publica un~verslm .lOstllula,
quae lilteris stlveriol'ibusque discilJlinis lradendis et educallOnl Juvenlutl~ cur~n

dae sunl dcslinata clCimantur ab omni Eccle,iae auclorltate. moderatnce VI el
ingerentia. plenoq~e civilis ac polilicre auclorilalis arbilrio subbjicianlur ad impe
l'alltium placila el ad communium aelalis opiniollum amus5im. )) Syll., XLViI.

(.... ') pe [-{YACINTHIl: La société civ. dans ses rappo,·ts avec le clwist.
pOl'lférences de Not"e lJame; avent 1867.5'. éd. Paris, t8titi. Pago l~.

(...... ) « ln(ans non debet apud eas remanere personas de qui~~s potesl
esse~uspicio quod saluli vel vilae iosidiantur illius. )) lJecret. Greguru, I. III.
lI!. XXXJ[I, lJe con1.'/!!l"s. infide/:, cap. 2.

P. C. lNT.
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igreja, d~pois de uma vez iniciados n'elia, pódern bapLisar-se forçadamente,
bastando a simples auctorisação de um dos conjuges. Ainda mais: os filhos de
judeus e inlJeis, tem o principe o dire'ito de fazeI-os receber o baptismo catholico
a despeito da vontade paterna.

Ainda não ha vinte anllos (1853) que vimos esses canones selvagens resolu
tal:.lellte practicados em Roma, com a sancção e a preconisação do popa. Não se
esquece a historia de Edgar Mortara, a creança israelita, furtiva~nente baptisada
no eatholicismo por urna enfermeira fanatiea; sob esse pretexto, por ordem da
Sacra Congregação, arrancada ao tecto, á auctoridade, ao culto de seus paes ; e,
presa da educação ui tramontana, encerrada n'lIma casa de cathocumenos. O
estremecimento de borror, que percorreu a Europa, agitou a imprensa durante
mezes; mas Roma não largou das garras a pobre alma,

O aresto liCOll, e com todas as consagrações pcssiveis. O mo'-tm-í'Smo não é,
na igreja romanista, um abllso excepcional, mas um principio, lima lei. um
canon orthodoxo. « Toda es a questão Mortara". diz, por um dos seus mais
acreditados orgams, a historia lIltramontana; « toda essa questão, que tanta bulha
fez. é, todavia, simplissima. De um lado, não quer a igreja que so bapti em os
filhos de paes infieis sem a annuencia dellos, salvo em caso de morte im?nínellte
(in extremis); de outro, probibe aos judeus tomar a seu soldo mulheres
christãs. Se, porém, o baptismo se hottver conferido, não lhe é licito oonsentir
que se eduque no ódio a Jesus Christo uma creança baptisada em ·noiíle do
Salvador; pelo que, momentaneamente se s.ubtrae o baptisado á tutelia dós paas,
até perfazer edade sufi10iente para não so enleiar mais da seducção, » (*)

Tal é a ingenuidade oom que a theologia pontificia ludibria a sociedade
hodierna. E de proposito dizemos-a theologia pontificia; porque a decisão oão
traz empenhada em seu abono tão sómente a auctol'idade subalterna de um
c(lllegio romano: envolve tambem o caracter, a supremacia infallil'el do papa.
« Uma lição tal)), raciocina dom Guéranguer, o famigerado ullramontano,
« vale mais que um volumos) livro, contra o qual os inimigos do christianismo
poderiam precaver-se. Aqui urge escolher: ou o papa fez bem; e então, a
despeito das idéas modernas, prepondera o sobrenatural; ou, se entendem que o
papa procedeu mal, seg,'egam-se do christianismo, ele que outra cousa não fet
mais O· pontífice ,'omamo qtte applica?' os pricip'ios mais vulga,-es. » (")

Rasão tivemos, pois, e mais que sobeja, em asseverar q.ue todas as consti
tuições, todas as liberdades modernas sào reprovadas anLe o tribunal da coria.
« Não ha uma liberdade boa de imprensa e outra ruim)), escrevia, entre as
solemnia ve"ba da sua despedida politico-espiritual, o conde de Montalembert; « a
liberdade de imprensa em si mesma é que é essencialme,nte má; não ha boa e má
liberdade de consciencia,-é a I iberdade de oonsciencia qlle traz dentro em si a

(') ROIUHcurm : Histoú'e ttniverselle de l'Égl'ise, cO/ltinuée iusqu'en. ISôG
pt!?' J. CH.\Nl'RRI.. Paris, lSG!). A. 18:'3; pago 306.

(.. ) UniVel-g "r'l'ig'ieux, de .21 rJr. olltubro ue 18118.
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propria COndllnlnaçào; não ha uma liberdade de cultos ~alutar e outra damninha,
ó a liberdade de cultos que em si mesma se deve enjeitar absolutamente; e,
as 'im por deaote, as liberdades todas, todas as franquezas, todas as emancipações
de que se gloría a sociedade moderna, II (')

Com taes idéas, com semelhantes artigos de ré, os deveres civis e politicas
em qualquer estado contemporaneo 'ão incxequiveis, Já Portalis 'exprimia essa
grande verdade pníctica, observando, no começo deste seeulo, que, « com a
doutrina ulll'amontana, ~ impossivel ser cidadão em parte alguma do
mundo, » (U) No Brasil a acareação do 3yllabus com a carta fundamental não
pel'milte outra conclusão, Ou uma hostilidade mais ou menos encoberta, uma
submissão hypocrila, insidi0sa, solapadamente conspiradora contra o direito, as
tradições, o genio patrio ; ou a renoncia decidida ao catholicismo papal.

Da civili aç.ão moderna o papado não. se accommoc!a a que um átomo. uma
forç", uma lei subsista, logo que passe o dominio das pe1'vel' idades libe,.aes, o
desponte no céu o signal da theocracia triumphante. Entretanto, a civilisação moderna
ó a carne da nossa came, o osso dos nossos ossos, o sopro divino da nossa creação
social, o alimento respiratol'io da nossa existencia moral quotidiana, o horisonte
elo nosso espirito, Sobro as suas grandezas gigantescas e impregnadas da suo
blime poesia da liberdade e do trabalho; sobre os seus lances de vista sem
termo; sobre o seu seio vigoroso e providencialmente fecundo; sobre as suas
profundezas incompletamente sondadas e cheias de maravilhas luminosas; sobre
a sua historia, os seus costumes, a sua sciencia, a sua philosophia, a sua Iilte
ralura, as suas robustas instituições, as suas nacionalidades pujanles e altivas, a
sua actividade, a sua fé, todas as suas conquistas, deve correr o hoílito sepulchral
de Homa, crestar o chão, deprimir o ambiente, tingir o céu das sombra5 cre
pusculares da decadencia, encher o espaço ele maldicções á humanidade progr!ls
sisla, pOvoar as almas de aspirações ascéticas, e não deixar em pé, não desfral
daI' Outr,1 crença, outro ideal, outro f1amula, senão as tl'adições fataes do ultra
mO/llanismo cobrindo a abjecção das consciencia escravisadas.

« Muito ha que e,tamos vendo ll, diz Pio l::\:, « pOr quão deploravel Jucla,
provenienle da incompatibilidade de pl'lncipios entre a "erdade e o erro, entl'e
a virlude e o vicio, entre a luz e a trévas, anda Ill;lis que em tempo nenhum
~onlurbada a sociedade civil. Alguns deflllldcm certos princi;;ios, a que chamam
principias da sociedade moderna; ao pa so que outros propu~nam os direitos da
ju "liça c da santa religião. Aquelles pedem que o pontilice romano se reconcilie,
c trave alliança com o que denominam progresso, l'iberalismo e civilisação
moderna; os outros, com todo o direito, reclamam que o principios ilOmutavei'
da eterna justiça preservem-se inviolavelmcllte na sua integridade. Essa opposi
ção, [)or6111, os palronos da civilisação modema a não admiLLem, e allil'lnam-,e ulles
'ás os verdadeiros e sinceros aQ'ligos da religião, Emquanto aos que, por amor dlJlla

(.) Testamellt ~l)i"iit!el de ~1, de MontalemiJcrt.
(") « Avec l'opinion de I'infaillibilité llt de la supériorit~ des 'papes sul' les

conclies, on .oe pourrait plus élre Français, /li même chrélien ll, diZIa egualmente,
em 1662, monsenhol' Choiseul, bispo dt) Tournai.
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nos convidam a estender a mão a civilisação moderna, perguntar-lhes-hemos se, em
presença dos factos que havemos testemunhado, aquelle que o Christo divinamente
constituiu viga rio seu para manter a pureza- de sua doutrina, poderia alguma vez,
sem ferir gravemente a sua consciencia, sem converter-se para todos em objecto
de escandalo, accei!;.r a alliança com esta civilisação moderna. d'onde emanam
tantos males deploraveis, tão detestaveis opiniões, tantos erros e tantos principios
absolt,tamellte oppostos á "elig'iáo catholica e á sua doutrina?)) (') E' assim
que se enuncia a r~speito do mundo actual, fruetilicação do christianismo evaD
gelico, o representante daquelle que se fez homem para reconciliar o mundo
comsigo. Das suas palavras colha a civilisação, a sociedade, a liberdade modema
o que deve esperar do neo-catholicismo infaIlibilista.

Se os actos, os canones, as dellnições dogmaticas, a. theologia, a moral e a
litteratura da igreja pontillcia não nos revelassem já lucidaments a singular es
pecie de regeneração que o ultralnootanismo recommenda ao mundo, - a vida,
o regimen politico e social do povo directamente governado pela tiára de si sós
deveriam snr sufficientes a restituir a vista aos inveterados na cegueira ultra
monta na, que julgam possivel em Roma alguma condescendencia com a civilisa·
ÇàCl moderna, ou crêem que o papado, uma vez senhoreado o leme do governo
temporal, demover-se-ha das suas tlleorias retrogradas. Os Estados da Igreja antes
de tirada a Pio IX a corôa, eram a traducção viva do Syllabus, a antecipação
práctica, a futurição palpavel dos destinos que' a fé catholico-romana reserva ás
nações fieis. '

Região de infecundidadu e indigencia, de ignorancia e servidão, nenhuma li·
berdade, nenhuma originalidade, nenhuma vitalidade. nenhuma intervenção do
povo no governo conhecia-se alli. A disciplina religiosa, o uso dos sacramentos
obrigatorio, forçado; a omissào dos devere, de conscienoia convertida cm delicto
civil (.') ; a polic:ia exercendo uma contínua devassa nas almas, perseguindo com
uma vigilancia implacavel os incursQs em heterodoxia, em liberalismo, as victimas
do p,'ecetto, cuja estadi,tica era de uma cifra incalculavel('·') '; as horas, os passos,

. QS movimentos deterlllinados, observados, contados um a um aos suspeitos pelos
familiares do funccionalismo papal; o sino da Ave Maria, como signal de recolher
n'aquelle vasto claustro. impondo aos infelizes stygmatisados entre o c1ericalismo
a volta precipitada ao lal', convertiuo cm prbão ; o domicilio particular violado á
noite. como de dia, ad lib·itum da auctoridade policial (.,. '); os anachronicos

n Alloc. lamdud'um cel'nimus. df.'l 18 de março de 1861. E' a que serve
de base a condemnação proferida no art. LXXX do S'!Jllabus contr"a esta propo
sição: « Romanus Pontifex putest ac debd cum progressu, cum Iibel'alislDo et
cum recenti civilitate se recollciliare et compooere. ))

(") « Em Roma o Imperador' é Deus. Se um empregado se abstem da com
munhào paschoal, cssa abstenção quer dizer que não observa os mandamentos dll
igreja. Logo, rompe com a constituição do paiz.)) (LoUIs VllUlLLOT : Pm"fum de

.Rome; tom. I, pago 390.) ,
(''') Só em Viterbo, cidade então de 14,000 almas, havia, em 1859, 200 desse.

desgraçados, ABOUT: Question Romaine,. cepo Xlll, pag, 170.
(.... ) E' a essc regimen de policia inquisitorial sem exemplo no mundo qoe

Veuillot ilppellida «a benevola policia ,-omana. I) . Esta claro que o ultra-
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passaportes trancando insuperavelmente, durante a'nnos e annos, ~s portas da cidade
aos cidadãos enclausurados; todas as fórmulas tutel\ares do processo criminal e civil
no direito moderno reduzidas a bul'las,-' a publicidade prohibida, a -defesa, por
uma irrisão cruei, nos crimes' politicos, entregue a advogados alheios á .escolha do
réu,- o nome das testemunhas accusadoras escondido ao accusado; a peoa de
morte Iiberalisada com uma proful'ão' incrivel (') pelo viga rio do Deus que não
permittia desembainhar a espada ("); com os salteadores e bandidos, com os c,ri
mes da supersti9ão fanatica, dos ruins inslinctos do poviléu, ou da fidalguia
servil dos validos clericaes, a mais benigna indulgencia, a par da severidade mais
desproporcional e mais deshumana com os mais insignificantes delictos contra
ecclesiasticos; a imprensa independente sufIo.cada ; a intolerancia personificada vi
sivelmente no tribunal da inquisição(" '); a tortura ainda em vigor no seculo XIX;

montanismo tem um modo especialiosimo e exclusivamel'lte seu de comprehender
os deveres da administração para com os administrados. A benevolencia de um
governo clerical por aqui se avalia o que será em qualquer tempo.

(') Em sete al1no; apenas, AncJna prosenceou 60 execuções capitaes, e
Balooha 180. O algarismo nos demais estados pontificios sabe-se que era enorme.
As e;tadisticas omc/aes tinham por isso a prudencia de occultal·o. (C E' impossivel
obter urna estadistica exacta da pena de morte quanto aos Estados da Igreja n,
diZ ~littermaier (])e la peine de morto trad. por N. SEVEN. Paris. 1865,
Pago '77, n. 3).

(") (l Mille gladium tuum in vagina. n S. João, XVIlI, tI.
, (~..) Aqui está como, ainda em nossos dias, a igreja glorifica essa monstruosa

creaçao da intolerancia clerical: (( Protestamos e reclamamos contra o decreto
que allol~u ~ tribunal da santa e soberana inquisição, denegando todo o efIeito
e execuçao as suas sentenças, e ameaçando com as mais graves pena; a quem
quer que a~ tente pronunciar, ou em nome desse tribunal resolva outra quaesquel'
medidas, Do systema completo de uma sociedade religiosa perfeita, como a
Igreja" onde, por r.onseguinte, é direito innato e essencial o escolher e empregar
?s meIOs que se lhe affigurem mai. adequados ao fim da sua instituição, isto é,
a salv~ção ~tel'Qa daquelle; que têm a dita de pertencer· lhe, - lião se póde se
gregar ~ arrastar a antiga instituição do altJ tribunal a que al\udimos. Um desses
,?elOs .e exactamente o tribunal da santa inquisição. que, pur sua .naturesa, por
seu objecto, por sua rasão de ser intrinseca, outro intuito não tcm, senão velar
Da segurança, na integridade, na manutenção da doutrina revelada por Deus,
p~eServar os fieis do contagio du erro, prevenir as corrupções, as ciladas, os
escandalos,, que, de qualquer maneira, directa ou indirecta, possam damnar e
contn\l'lar a c,'nservação, desenvolvimento e propagação da fé, professada na
SOCiedade catholica, Logo, buscando supprimir esse venorando lribunal, e annu
lando de facto a sua acção, o decrell) que provoca as nossas queixas, aggride,
~ele"v/ola um direito certo e incontestave\, que á igreja cabe como sf'ciedade
lellg,losa pufe/ta, um direito resultante da sua naturesa e necessario ao fim da
sua mstiLuição. ExpeJ'lmenta-se um sentimento mixto de hOn-Ol' e dó, ao ver
apoiar essa. od.iosa disposição n? pr~tensa urgencia de apagar da legislação ~e

,um povo CIV Illsado uma Instltulçao que durante seculos tem alTi'ontado o unl-
~erso cathollco. Grande Deus! De que universo catholico -pretendem fallar?
s~ pudessem IIIterrogar as myriadas de gerações, que, ha dezenove seculos, têm
P1oFessado, e professam ainda, pelo coração e pelo espirito, o catholicismo, alto
nltas, estupefactas, indignadas I' 'spondcl'IdlTl. a uma voz que os cal 'idosos desvelos
e lados, os p,"ocessos da santa inquisiçã • meco tribunal de penitencia, não tendem
senao a maIO" ventw'a e li cOllvel"sáo sincel'a dos pob"es desgar"ados, e limi
~am.se a emenclal-os merliante os recurso, do nsino, da persuasão, das exhortações.

as ad~ectenclas, das penas rneclir:itlaes. E tudo isso tão contrario seria aos
~nnclPlos e ás idéas da verdadeira civilisação, que se haja mister fazer com que
Ipsappal'eça da legislação de um povo civilisado esse ea;cellente tribuoal'!»
, rotesto dos bispos de Marca, 21 de novembro de 1860).
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a espionagem em pleua actividade, como recurso ordiuario de administração i I)

culto oficial com as suas consequencias mais odiosas. tirando aos Judeus
o caracter de cidadãos, cenando-Ihe até ás infimas posições as carreiras
administrativas, vedando-lhes o direito de propriedade. a industria fabril,
a agricultura i as eschola~ primarias rarissimas, em proporções inl1nitesimaes
e regidas segundo a pedagogia jesuitica; o ensino secundaria empare
dado exclusivamente nos seminarios papaes; a mola do espirita qnebrada.
desde a puerici~, as gerações novas. sob a pressão do regimen monas
tico, nos conventos i as nullidades canonicas suspeosas pcrennemente soure a fa
milia acatholica, e oll'6recidas em premio e sancção á inlidelidade conjugal; a
chaga da mendicidade sollicitamente entretida pelo govemo; a loteria. essa immo
l'alidade public1, elevada ti altura da primeira e mais santa iustitui\.ão do estado,
presididn pelo pontifice mesmo, aberta, por privilegio singular. ainda nos gran
des dias da christalldade romana, durante essas solemnidades da igreja que, nos
paizes catholicos, interrompem o curso ao trabalho e a toda a vida m\)derna ; um
systema de alfandegas intoler'avel; a industria, até nas suas manifestações mais ru
dimentares, estagnada pelos privilegios mais ahsurdos; o cllmmercio rnonlJpolisado,
morto; a bolsa aberta uma vez semanalment:J; ferrovias quasi nenhumas, nem es
tradas, nem caminhos viccinaes; a lavoura na mais profunda penuria; a rcnda agri
cola velozmente absorvida, e o proprio capital desfalcado rapidamente pelo tlsco;
a colheita consummida, muitas vezes, pela fazenda pontificia até á quarta parte da
producção; o orçamento das obras publicas empregado em coustrucções religiosas
sem utilidaLle. nem arte; nem estabelecimentos de credito, nem capitaes; setenta mi
lhões de impostos repartidos p'lr tres mil'hões de contribuintes; o orçamento devo
rado pelos exactores fiscaes. pelos juros de uma divida crescente sempre pelo fausto
papal, por um exercito funesto, e, llntretanto, aval',lmente regateado ás penitencia
rias e ii instrucção popular ('): -taes as grandezas, as verdades fuudanlCJntaes, as
seductoras amostras do direito publico, da civilisação, du guverno orthodox:o na
capital do catholicismo jesuítico; tal li perspectiva l'utLJra olferecida por eHe as

nacionalidades christãs.
A liberdade moral, civil e politica ir remissivel e radicalmente' fulminada;

o estado tributaria. escravo do poder espiritual; a;; conslituiçõe: modemas estyg
matisadas; a theocracia, como na média edade, universalisada. florescente, omni
potente, iuvestida em funcções divinas; o clero promovido a casta privilegiada;
todas as aspirações de indepcodencia leiga denunciadas de heresia; o culto, ellllim,
metalllorpltoseado n'uma vasta mineração ela sllciedaue temporal a beneficio dos
intertlsses ultramontauos: essa a dogmatica, esse li I'rogramma da seita que gyra

em torno da inl'aHihilidade papal.

(-) E é~ todavia, a es'c systema politico, au gov~,rn(J tnllporal do papa,. que
e fazem defesas como esta: <I Deixem na Roma christâ UII) povo iuteiro cair do

joelhos sllb a mão de um velho. Ha natla que diga melhor ao aspecto de tantas
ruinas? Em que é que paI' a!li se pMe magoar a nossa philo~ophia ?O papa é o
Ullico príncipe que abençoa os subditos. ( CIH'rE.~u8IUANO : Etudes hl,stonques.)
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• eh'il and ffligiollS HlJerty generall}' go hnnd
in h:mtJ, nnd lhe suppres.:ioll of eithcl' ar lhem,
ior nny lellgth or lime, will tel'lllinalc lhe exi~

tflncp or lhe otlJer. _

K[:-."T:- Comm. on lhe amer. law. - Vol I,
p.g. G33.

Assentad,)s as,im OS termos do problema, restará descobrir-lbe a incognita.
De todos uS interesses politicos e sociaes da civilisação christã nenhum é tão
alto; porque nenhum domina, como esse, toda a vida moderna, todo o orga
nismo e funcções do estado leigo.

O conl1ic.to episcopal, que fi maioria da gente, entre nós, se representa um
incidente acabado e estcril, foi apenas o primeiro pródromo das perturbações
initerentes ao sl'stema das religiões officiaes e, portanto, inevitaveis no Brasil,
como, em eguaes circumstancias, n'outra qualquer parLe.. A diáthese p'erdura; os
symptomas exteriores e reconditos aggravam-se acceleradamente; e tudo indica a
esta questão, no Bra ii, ulDa gravidade, nào remota. nào addiavel, não secun
daria, mas ul'gente, immediata, actual, impreteril'el, e preponderante a todas as
questões agitadas hojo no paiz.

O ultramontanismo não é uma enfermidade local, superficial, esporádica e
transitoria. Ê um phenomeno social tào dilatado e profundo quanto a .acção
da igreja pontificia. Porcorre, como um gttl(-stj'eam, a catholicidade ro
mana, ramifica-se em toda a sua vastidão oeeanica, inl1ue n'ella sobre todas as
correntes, e estende pormanentemente ;) sua inl1uencia a e sa atmospbera moral,
onde respiram as almas, e se elabora lentamente o espirito das gerações humanas.
N'este hemispherio, como no outro. é o unico partido que representa hoje a 01'

thodox:ia papal. (0)

Essencialmente ai torado, na ua moral o na sua fé, pela assimilação eorrup
tura do pt'incipio sensualista, que é, foi, e ha de ser sempre a ruina de todas as
religiGes que se não contentam com a auctoridade sobre as consciencias, o chri 
liani.mo, romanitianclo- e, transformou-se lI'um elemento deleL'rio, ruja fermenlll-

(0) GI.AOSTO -F.: r(lt;c. clec/'.; pago r,o.
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ção gasta e decompõe a sociedade. Do Deus que se não conhece pela carne ('),
mas pelo espirita e pela caridade, não ha mais vestígios senão materialisados,
profanados, transformados em recursos de dominação politica. O m~rianislDo;

lisonja calculada e sacrilega á imaginação do sexo de que radicalmente depeno
dem, pelo coração, os de Unos dn "enero humano; a adoração das imagens; a
beatice das reliquias, das romarias (--), dos juhileus, das novenas, das praxei
pagãs criminosamente santi"licaflas('''); a impostura das apparições sobrenaturacs:
a fraude feiticista dos prodigios, impudent meute pueris ou indignos, mullipli·
cados, em desafio á sciencia e ao bom sen:;o, com essa frequencia e ingenuidade,
que parece reconduzirem-nos aos in-folios da média edade; (j esquecimento abso
luto da Biblia, sepultada no pó de uma lingua morta. c subslituida pelos cathe·
cismas, pelas novelJas milagreiras, pelos livros de devoção idolátrica; a generali·
sação do dtual pontificio com a sua exuberancia oriental de pompas e as suas
flagrantes infracções da historia e da exegese s~grdda; a submersão da primitiva
litteratura cliristã no diluvio das falsificações ultramontanas; todas essas degene
rescencias da igreja mataram, no seio dcBa, o Evangelho, cobrindo com o seu
nome e os seus titulas celestes uma temerosa mancommunação contra o direito, a
rasão e a consciencia.

Tudo quanto, no ca~liolicismo, era puro, divino, singelamente sublime; tudo
quanto propendia a estabelecer essa união interior do homem com Deus, que ó
a essencia do culto christão, obliterou·se, ou proscreveu-se. O que ficou é uma
symbólica sem ;lIma e sem verdade, pasto á credulidade supersticIOsa das classes
ignorantes e manto ao scepticismo dissimulado e calculista da minoria illustrada.
A tunica inconsutil, o ~anto prepucio, as imagens animadas, as aguas prodigiosas,
os escapularios têm bençãos publicas do papa; as peregrinações atravessam em
cami~ho çle ferro as grandes capitaes do mundo civilisado; a imprensa clerical
propaga historias de end'emoniohados e exorcismos; as indulgencias liberalisaOl-su
com uma prodigalidade, que não cede lalvez em despejo aos tempos da Re·

(0) S. PAULO, II Cor., V, 16: « Et si coguovimus secundum carnem Chris·
« tum, sed nunc jum nau novimus. »

(••; « II y a plus à perdre qu'à gagoer; et je regarde cp.s pélerinages indis·
erets comme des sources du relàchement de la discipline.» FLEUI\V: Troisieme
cliscours SUl' l'histoire ecclésiastique.

(... ) Para manifestar até que ponto está reduzido a pura malerialidadf' oca·
tholicismo romanista, bastará o exemplo seguinte. Como especílico santific~llte
para a França, cujo lastimavel gangrp.namento ullramontano ainda nào satisfaz
o clericalismo pontificio, recommendavam aos fieis o Universo e a Semalla ,·eh·
giosa de Arras, a 19 de dezembro de 1874, urna r,uslódia de agua benta fabn'
cada assim: « O assumpto principal é o agrado Coraçào de Nosso Senhor, ta
lhado em crystal vermelho, tendo em volta uma corÔa de espinhos dll bronze
douradó. D'ahi estendem-se raios por toda a parte em derredor. á maneira de
gloria, que termina em cima n'uma cruz orn~meotada. Do allo do Sagrad~ Cora
ção parle um feiche de chammas, tambem de bronze dourado. Esse fel~he de
chammas póde arredar-se para um lado; e então penetra o dedo até a agua
benta, encerrada no interior mesmo do agrado Coração, etc. "
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forma ('); o abuso das cerimonias exteriores e dos sacramentos furta o tempo ao
trabalho, e turba a felicidade, os deveres intimas do lar; todos os segredos, emllm,
da musica, da luz, da pyrotecbnía, do apparato militar, todos os apuros do luxo,
todas as seducções captivadoras dos sentidos se combinam, e requintam, e bara
t!lam, para converter a religião, de uma homenagem espontanea e immaterial
do espirita a Deus, n' uma festa inextinguivel, ruidosa, embriagante, incompativel
com a communicação recondita e silenciosa das almas com o éreador. (..) Deante
de m)'thos risiveis ou blaspbemos o uitramontanismo prostra-se, extasia-se, e
ora. Se o tráfico mercantil da hypocrisia, ou o fanatismo da estupidez inventa
alguma crendice nova, seja embora absurda, infantil, irrisoria, os orgams da
seita batem submissamente aos peitos, e solemnemente adberem á mentira.
« Não creio só ll, diz Veuillot, « na SUbOl"dinação do poder temporal ao poder
espiritual e á infallibilidade do papa; creio tambem na lithurgia roman~, nas
immunidades do clero, na dízima, nos maleficios, na bulla In ccená domini,
nas ordens mendicantes, e n'esse pio movei" ele olhos elas madonas cuja festa a
igreja celebra. Acceito. em summa, e admiro tudo quanto ha feito o papado,
como verdadeil'o, santo e util.'» ('H)

Com um clero e um jornalismo que especulam assim com a ignorancia,-a
credulidade popular corre sempre o risco de tornar-se um instrumento perigoso
contra a ordem e a liberdade. Por muitos seculos mais, e sabe Deus se não
para sempr'e, aquelle paraiso elos néscios, ideado por Milton,. terá de ser ainda
o dourado sonbo da multidão, A dilfusão. a infiltração da sciencia, do hábito
de refiel.ão individual no seio do povo é laboriosa e lenta como as estratificações
geologicas, Muito ba que esperar, portanto, ainda o tempo em que o fanatismo
religioso seja apena~ uma recordação historica, e a humanidade contemple de
longe, rindo, essas puerilidades da s~perstição,

l'elics, beads,
Indulgellces, dispenses, pardons, bt'Us
The spoi't of winds; (' "')

porque ellas correspondem ao instincto do maravilhoso e do sobrenatural, que, na
imaginativa inculta das turbas e das Cleanças, representa uma funcção consideravel
da natureza. E' assim que o polj"theismo greco-romano continuava a exercer urna
acção repressiva sobl'e o vulgo, quando muito havia já que a incredulidade era ge
ral entre os homens esclarecidos, e os arúspices riam-se de si mesmos. Um dos
recursos mais poderosos da dominação romana entre os paizes catholicos é esse;

I

(') Ver TlSSOT: Le catholicisme et l'instl'uction publique,
« ,A ponte rle ~anto Angeio é elegante e pittorcsca. A' .entrada e~eontram-se

as estatuas dos apostolas Pedro e Paulo. E' o limiar do Vaticano. Ah~ obtém-se
mdulgencias mediante uma breve oração,» L. VIlUlLLOT: Pal"f. de Rome,
vaI. 1, pago ~3,

(oo) « Desse p6 evocaram os papas, em menos de tres seculos, a maravi
lha, que acabamo de entrever, essa Roma do papa Adriano, tão rica e tão bem
regida, onde a l'eligiâo era uma festa perenne. ) VIlUILLOT: Op. cit., pago 132.

(U') Univers l"élig'ieux. 24 de mllrço de 1851.

(.... ) ],IU.TOI<: Pm'adise lost, liv. lU, v. 491-3.

P. c, INT.



ctxx lNTRonucçÃu IJO TIIAOUCTOII

porque, extincta a fé em toda a parte, e disseminada, nas camadas superiore, a
indiIJerença, nas outras a mais deploravel idolatria, as conveniencias privadas
impõem de ordinario aos espiritos renexivos e doutos um silencio, uma appal en·
cia de respeito ás corruptelas do culto privilegiado, que subministram ao ultra·
montanismo todas a' vantagens de uma propaganda sem contradictores

O outro, e ainda mais formidavel lheatro das missões jesuiticas é a familia.
Aqui, como em toda a parte, esôa inl1uellcia e está diariamente sentindo. A
mulhel' e a creança vão·lhe caindo nas màos, com tanto ma:s facilidade, quaoto,
o'este, como, por via de regra, em todos os paizes do culto romano, o sacerdocio
domestico do pae de familia fallece absolutamente. Quanto infortunios, desses
'que o tecto do lar esconde a olhos estranhos. mas que amarguram tão nobres
affectos, destroem tão legitimas direito. e inulilisam tantas almas; quantas de·sa.
desventuras, caladamente devorada, e escondidas cuidado amente á publicidade,
não tem deixado entre nós, na sociedade privada, sulcos dolorosos e profundos I

Quem não haverá meditado uma vez, ao transitar deante des 'es templo continua·
mente abertos. illuminados, rumorosos, cheios de vózes feminis, sem que o cOI'ação
se lhe aperte, e o patriotismo se lhe escureça de aOlictivas apprehensões?
Aquellas horas monotJna e esterilmente consunlmidas n'uma devoçào automatica e
cega são outras tantas horas subtrahidas ao dever. A casa, triste, perdeu a
sua Providencia. Decue, empobrece, desmancha-se. A mãe de familias chrislã
já não é mais: trocou se na pen itente, rígida, desapegada dos amores da terra,
abysmada em trlb~lações asceticas, in aciavel de mysticismo, fl'ia entre a
caricias do consorte e da prole, com os olhos para o outro mundo e o peOSa·
mento mais nos jejuns, nas litanias, no rasaria, no mez mariano, do que na
educação dos /ilhos e no alTecto conjugai. (') A confiança, 'prlvilElgio necessario
do esposo, vinculo essencial da alliança das duas almas, repartiu·se com o
confesso I', ou empregou- e toda n'elle. A par da auctoridade marital ou paterllo,
hombro a hombro com ella. instaurou-se o tribunal da penitenr.iu. Assumiu a si
voto deliberativo, que. cedo ou tarde. no govel;no domestico, lhe conquistará o
de qualidade.

Ensinada n'um collegio de orago ultramontano, a filha traz comsigo o mesmo
desamol:, o mesmo desdem, a mesm a repugnuncia, o mesmo medo 11 familia.
Teme·se de querer dema iado aos pae.. O Deus irritado, egoista e cio o do
mysLicismo não lhe con ente alreições da terra. A virgem, murcha a formosura,
a graça e a ~andidez do coração, envelhece em nór. Vil entre si e os progenito·
re' as cbamma do purgatorio, entre si e o desposado as do inferno. Reza avida

(') Que abysmo infinito entl'e esse ahnminavel typo da mulher jesuitisado
e a sublimc crcaçiio da mulher christã, figurndn tão admiravelmente nus epistol as
de s. Paulo I (I As mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senher;
,porque o mal'ido é a erbeça da mu\lwr. COlIJO Christo é a cabeça da igreja. li

Cor., XI, :1; Efes .. V, 22, 2:{. ({ Casada~, e"Lae sujeitas a vossos maridos, co~o

convém, no Senho!'.» Cal., UI, 13. « As que são moças. casem-se, sejam maes
( filios p,'ocl'eare l. gove,'??em a casa (m'lt"es familias esse l.)) 1 Tim.. V,
L4, « Amem seus mW'idos, queiram bem a seus filhos; sejam prudpntes,
castas, sob rias. cuidfrdo.ws da casa (domus curam habentes), benignas,
doceis a set~s mal"idos. pura que a palavra de Deu não seja blasphemada. li

Ad. Tit., II, 4, 5.
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e machinalmeote; frequenta a mesa da eucharistia; filia-se <is confrarias de
lodos os sagmdos comções; distrae dos desvalidos a caridade para as collectas
clericaes; abomina ou despreza as prendas, perfume do seu sexo; confunde a
amabilidade com a impureza; estuda alheiar-se aos inslinctos, ás funcções, aos
destinos civilisadores, que eon ·titucm a sublimidade e a condição ingcnita~á mu
lher. Em vez da familia natural, ew cujos all'agos uão vê senão tentações mun
danas, e cujos membros csquiva como outros tantos perigosos rivaes da divin
dade, ensinam-lhe a buscar no Fio' S(tnctor~Gm uma parentela inofTenshra de
protectores entre os bemaventurados da côrte celeste. E' o ideal jesuitico da
moça. InuLiI, beata, descaridosa, impassivel, não passa, quando muito, de um ca
samento rendoso para algum hypocrita ultramolltauo, para algum parasyla de
sachristia, para algum instrumentu de enredos clericacs.

No meio de tão insondavel desgraça, a situação uo chefe da família é quasi
inevitavelmeute irremediavcl. Ou resisto; mas não n'u,póde fazer qUilsi nunca sem
luctas despedaçadoras, sem feridas quasi sempre envencnadas, sem o resfl:ia
menlo das alJeições mais gratas, sem a consumpção precoce da vida, sem a dis
solução, muita' vezes, de laços queridos e santos. Ou, fatigado, dilacérado, des
esperado, deixa cair os braços, e vê; na extrema apathia de um desalento sem
cura, alienarem-se-Ihe da alma os eutes mais charos, mallograrem-se-Ihe as ambi
ções mais puras, quebrarem-se-lhe todos os liames, que, n'e ·te mundo, nos pren
dem á existencia, ao trabalho, á patria. Ou empesta-se da mesma infecção,
all'az-se ao veneno, gosta-o, e transmitle &atisfeito aos filhos o contagio do seu
aviltamento moral. Deixae crescer e succeder-se as geraçõe educadas sob
csle regimen de se·rvidão de espirito; e achar·vos-beis, sem falta, no Paraguay,
.nos E,tatios da Igreja, ou nas Felippinas.

Com estes dons pontos de apoio, a multidão indouta e a mulher desnaturada,
urde pacientemente o cleriealismo a sua politica escorregadia, tortuosa e audaz.
Nenhum sentilnellt·) humano o detem, A historia destes ultimos cincoenta armos
esta cheia das assolações desta praga, rios crimes desta conjul'ação.

Em França, n'aqu~ltes recentes dias de incumparavel lucto, infama-lhe a dóI',
impondo, em nome da patria, aos invasores delta a restauração da 'Roma
ponLi/lcia; allia-se ii bandeira de Henrique IV; traustorna o renascimento, con
traria iI elllorescencia do paiz, com uma propaganda cuja senha é a "eintegração
do monopolio sacerdotal no ensino e do papa J1lJ thl'ono te-mporal.

-a Inglaterra de3conllece os beneficios de um governo, pl'OtesLante, mas es
clarecido, liberal e generoso; retribue ingratalJlente a « grande concessão» de
1829 com o ódio e a sizania entre os cidadãos de confissões diversas; prolonga o
estado convulsivo, o regimen excepcional da Irlanda, incutindo no parlamento,
com a agitação da home·?"ule, destinada a separill-a da metrópole, a persuasão
de que o ysterna constitucional n'aquella frar:ção catholica do paiz reduz-se a
uma i'nvencive\ utopia. n

(') Ainela em 1875 um mcmbl:o da camara dos comrnuns, M. O. Clery, lem
hrava aos seU5 constituintes de Wexford, na Irlanda, ii urgencia de restaurar~se
~ poder temporal do papa, e fazer quanto antes da Irlanda um palz autonomlCO
li semelbança da Hu'Ogria,
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Na Belgica desthronisa duas dynastias; prega. com a sancção de Roma ('l,
a desobediencia á carta de 1815; arvora pretenções taes, transvia e desvirtua a
tal ponto as instituições, que chega a fazer desamar a liberdade religiosa os
proprios fundadores della, os espiritos superiores, que, creando-a, em t830,
renunciaram toda a pressão omcial do estado sobre o desenvolvimento do ca
tbolicismo romano. (,,)

Em Hespanha associa-se ao carlismo contra a constituição republicana, ali
menta a guerra civil, e ingere-se nos negocias interiores do paiz, impondo, eterna
mente ás constituintes a intolerancia religiosa em nome da concordata de 1851.

Na Allemanha, violando as condições do compromisso que lhe reabriu a
Prussia em 1815, aproveitando deslealmente as ensanchas que lhe deu a consti
tuição de 1850, invade até as escholas omciaes, denegando ao governo, com as
leis da igreja na mão, o dh-eito de obstar sobre os instiluidores que estipendia
a superintendencia dos bispos; embaraça iosidiosamente o estabelecimento e
consolidação da unidade nacional; promove, nos estados catholicos, a tendencia
separatista. ("') "a Baviera chega a bradar em pleno parlamento:' cc De balde
estaes a levantar regimentos e regimentos; se forem catholicos, passar-se-hão ao
inimigo. ». No Wurtemberg. accende e agita por todo o paiz o facho dos con
flictos confessionaes. No grão-ducado de Baden desencadêa-se em excessos e
attentados taes, que o mais influente cbefe do ultramontanismo alli, Beobachter,
leader do romanismo na camara dos deputados, em sessão parlamentar, ha um
anno, declarou impossivel permanecer na direcção de um partido que não
escrupulisa em conflagrar o paiz e quebrar as leis do estado.

Na llalia, por bocca de Pio IX, excommunga solemnemente o monarcha (lo

de novembro de 18iO), e oppõe-se decididamente á unificação da monarchia libe
rai de Victor Emmanuel. Em balde a Ici das garantias, a mais generosa lei que'
nunca se decretou em prol da igreja, promulgada, com o assenso da oamara
legislativa, pelo governo da corôa, confere. ao papa honras, poderes e immu
nidades reaes; altribue aos cardeaes privilegios principescos; declara irnpe
netravel a residencia papal aos omciaes judiciarias; entrega-Ibe os mais soberbos
e opulentos paços; franqueia-lhe o correio e o telegrapho; permitte-Ihe uma po
licia especial; assegura-lhe uma renda liberalissima (' .. ,); renuncia a attribuição

(') « Pelo que toca aos bispos », dizia a cu ria, (( era direito seu esperar.
segundo o decreto de 7 de março de 181" e a proclamação de 18 de julho de
1815, que a constituição não fàsse contraria ao~ principios da religião catholica:
entretanto. ella contém artigos que o são. O Pad,-e Santo confia que hão de ser
modillcaJos: m'as, emquanto estiverem em vigor, a "esistencia dos bispos '1'1;;0
pôde ser censu1"aàa com ju.stiça.» (Nota do cardeal Con~alvi ao ministro dos
Paizes-Baixos em Roma. a 19 de março de 1816.)

(U) Ver, E' DE L.HELE'r&: De Z'aveni,- des peupZes cathoZiques,. pago 9.
(''') As leis Prussianas de 1873 .e 18i4, Pio IX, na encyclica de ~O tle feve

reiro de 18i5, declarou-as nuZZas.
(****) Sabe-se que Pio IX tem recusado até hoje o subsidio. Que Dluito,

porém, se lhe fica o dinbeiro de s. Pedro, que, só em 18i4, levou-lhe ao the
souro quatro mil e oitocentos contos?

E, releva notar: a rejeição do subsidio. como a das garantias orrerecida,
l1'e~sa imprudentemepte generosa lei, ao pontifice romano, o. que exprime é, não
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de nomear os bispos e placitar as leUras papaes. De balde! O pontifice, pro
movido á inviolabilidade civil. investido em direitos soberanos, senhor de com
municar-se livremente com a christandade inteira; o pontifice, que, no seio da
Italia, aggride impunemente o governo italiano. anatbematisa os professores da
universidade leiga, os estudantes que a frequentam, os militares que não deser
tam as bandeiras do estado. exclue das funcções parochiaes os curas que recebem
o juramento dos bel'sagliel'i, e ousa, ainda em 1871, enclausurar á força,
n'um recolbimento de cathecumenos, uma creança israelita, contra a vontade dos
paes; o pontifice, rodeado assim, pela. auctoridade politica, de uma grandeza
e regalias temporaes, que s6 aquella situação anomala, a crise da consolidação
italiana póde transitoriamente explicar, repelle as tentativas apaziguadoras do poder
civil, e proclama-se desauctorado, perseguido, preso no Vaticano. (')

No continente americano a agitação não é menos intensa. Acabamos de expe
rimenta~-lhe as primeiras escaramuças na lucta entre o governo imperial e os
bispos de Olinda e Delém. Quanto aos nossos visiohJS continentaes, ahi estão as
republicas do centro. Ahi está Venezuela, onde a instituição olllcial do catboIi
cismo acaba de emancipar-se de Roma, e nacionalisar-se, sob o paaroado eminente
do poder civil. Abi está o Chile, onde, ha cinco annos, a lucta politico-romana
agita as almas, os partidos, o organismo legislativo do estado, imprime-lhe a
sua feição, determina a direcção preponderante ás grandes questões sociaes. cons
titucionaes, administrativa, e, ainda o anno passado, era indigitada pelo presidente

um acto de abnegação, humildade e indifTercnça aos bens terrenos, mas a so
berba altivez de uma soberania, que, inculcando como subordinadas suas todas as
oberani;IS do orbe, não admitte concessões da parte dellas; porque só a si reconhece

o. direito de outorgai-a ; porque tem o acceltal-as como um indicio de subalter
nldade, que a deixaria de coroada humilbantemente da sua etema supremacia.
p!o IX mesmo é quem o diz: « A propria concessão das garantias a que allu
dlm?s, acaso não será uma estrondosa prova de que p"elendem-?1os imp6l' leis,
a nos, a quem Deus_fez mercê da attribuição de legi 'lar na ordem moral e ruli
~IOsa, a nós, que fomos instituidos intérprete do direito nOlttral e divino em
toda a amplidão do univer .) ?» Encyclica de 25 de maio de 1 '71.

(.) E' o babito inl'ete;'ado e incorrigivul de Homa: onde não persegue, quei
~a-se de perseguida. As lamentações, a lenda de Pio IX pl'eso na sumptuosa
Immensidade elo Vaticano, do Laterano e de Ca tel GandolJo, leva a pensar nas
palavras de Honorio lH ao rei de França, em 122'0, exhortando-o ao exterminio
dos perseguid')l'es da i~reja, que eram, nem mais nem menos, os albigen es!
"Poleslalem suscepisli, ttl pel' te perseculOl'es ecclesice. lemporaliter, quod 1'psa
no". polesl tacere, cOI,lel'onlul·.» (DucUl;;s..'1l. tom. V, pago 858) Per eguidores
da Igreja as viclirnas de uma das mais perver as e ferozes perseguiçõe cleri'
cae que ensan~uentam a historia! « Uma guerra, assignalada ainda entre as
gU~I'l'as da rol'giõe pela sua implacavel atrocidade», e creve Alacaulay, « des
tl'um a heresia albigense, e, com es a heresia, a prosperidade. a civilisação, a lilte
r~tur~. a existencia nacional da que a esse tempo era a mais opulenta e ii lustrada
flacçao da gral)de fumilia eUI'opéa » (G-rilical and hisl. essays. Ed. Tauchnitz,
1850. vol. IV, pago 107) em é súmente nos hi toriadores protestantes ou incre
rUins que e tá memorado esse 11UL1·tYl·io singular ela igreja. Os mesmo. catho
ICOS o con~essam. Nas chronicas ingenuas das ordens religiosa~, e pec,lalmente

na domlDlcas, mais curio a é ainda a liçã daquella atrocidade'. O nosso
fr .. LUlz de Sousa, por exemplo, chronisla omcia! ela orelem, falia-nos de ;etc
mIL heregc "pas ados a lio de espada» em Brizi~rs (1209), de oitocentos e um
hereges « queimados » n'outro sitio e de uma casrellã « eml'0çada» (Hist. 4e
s, Domillgos, vol. III, pags. 12 e 13).
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Annibal Piolo, 00 pl':>gramma inaugural da sua administração, como o maior lJerigo
impendenle ao futuro do paiz, Mais para o eptentrião, sobrcsae, eterno exemplo,
o lIlexico, onde a expcdição de Bazaine, obra das infiuencias clericaes no espirito da
imperatriz Eugenia, ficou atlestando ao mundo as tendencias fat,ies do uUra
montanismo, sobre cujo nome recae o iufortunio de Queretaro, o acrificio, o
sangue de Maximiliano e as calamidades geradas no palz por aquella felizmento
ma \lograda u urpação.

Accresse, para desillusão dos mais credulo', que essa s)'stemalica invasão do
ministerio sagrado no domioio temporal,' esse veto supremo d pontificado ro
mano sobre a legislação civil. esse pretenso direito, privilegiadamente c nferido
ao romanismo, de insurreição perenne contra todas a' instituições sociaes, são
hoje os pontos de doutrina em que se firma a propaganda e a administração da
igreja papal.

Em nome do Evangelho, que pregava aos homens 'ubmissão ás auctoridade.s
reconhecida' ('), reivindica o ultramontanismo o privilegio de transgredir, com a
sua tbeologia mundana por norte, todas as leis politicas e civis, (,.) Sob a invo
cação do Christo, pontifice da bema'ventw'ança vindo~~ra (•• '), cm apparellto
homenagem ao Deus que vedava á sua milicia envol\'er- e com o seculo (....),
arroga a si o direito indeterminado e inalienavel de fazer politica entre os par
tidos humanosí"""); e, quando todos O' povos e tremecem ás comllloçtíes (Jrolon-

(.) « Admone illos principibus et potest'ltibus subditos esse» S. PAULO, 11
ad Tim" III, 1.

(..) V. Univers de 25 de novembro de 1874 - Ver lambem o de 4 de outu
bro desse mesmo anno. Conl1rmando a ,entença condemuatoria· do bispo Ermeland,
proferida em primeira instancia, o tribunal de appellação da Prussia oriental
fundamentava esse aresto as-im; « As leis de maio foram instltuida legalmente,
e o juiz as deve acceitar por base de suas decisõ~s, fazendo com que j)or ellas
respeite-se o direito constituido. Licito é cl'iticar lima lei, e diligenciar modifi·
cal-a, empregando meios le"'itimos. Desde, que ella, porém, se promulga; desde
que entra em vigor, incum9)e a todos anatal-,., reconhecel·a, e obedecer-lhe. A
desobediencia contínua á lei. o sy,tema d~ resignar-se antes a padecer a pena
do que à obedecer á lei não é nem legal, nem moral, nem rr;ligiosu.» Discurso
mais rasoavel, mais juridico, mais evangelico até, mais equitativo eotre a ordem
e a liberdade, entre o espirilo de I'eforma e o de tradição, não é posslvel.
Enlretanto, eis como o qualifica o U"'ivel'so, isto é, o ullramontanismo pontificio:
« E' uma applicação do :lxioma attribuido a I.lismark: - A força prevalece ao
direito. -» E, continuando, indigna-se de pretenderem contestar á minom
clcric,d, contra cssa I gislação, o direito de rebeldia,

E 'se mesmo direito foi defendido tambem pelo Univ~l'so a 25 de novembro
de 187'.. Ahi sustentou-se, em Í1l1pugnação ;\ polit:ica de Bismark, a immunidade
ab 'olula do ultral11ontanismo contra tod:lS as leis se(:nI3res, o illimitado JUs de
traosgredil-as soberanamentc segundo as iu pi rações da consciencia ?'eligio 'a, isto
é, do espirito de seita.

( ) « Christus, pontifex bonorum fnturum, » P,\UL. ael Beb?': IX, 11.
( ) « Nemo militans Deo implicat se negotiis srucularibus.» PAUL., II

Timot. I. 7

('"." ') Unive?"s do 1.0 de dezembro de 1 n. Vcuillot, não só não contesta
a natureza politica da agitação catholico-romana, como assevera francamente
que a igreja tem o direilo de fazer politica; que sempre a fez; que « é dever
seu fazei-a sempre », e que «'(j paroi a França uma grande honra e uma grande
ventura o não ter igreja deixado jamais de vroceder assim. J) - Conf1ssão analoga
lla mesma gazetta, a ;, de setembro de 1874,
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gadas e fuoestas de,sa univel'sal subleváção, ateiada por essa inlluencia sinistra,
atira ás consciencias perturbadas a ameaça de que essa guerra de morte contra
todas as instituições e todas as idéas a que a humanidade contemporanea deve a
sua existencia moral é ainla simplesm'ente o primoiro ensaiar' de azas de aguia
nova, que agora principia apenas a provar forças, antes ele e:.treiar o vôo Cormi
dave!. (-) Com a prJtcnção de apostolo daquelle verbo que manda « semear os
fructos da justiça na paz, e só pelos amigos da paz» (•. ), -appella, todavia, para
todos os recursos materiae: e violentos da oppre são, para o numero, para a
{U?"twna, para a (orça, para a guen'a, para a "evolução preconisada em mono
pôlio clerical. (",.)

Como o systema representativo, o gJverno dos partidos parlamentares, é o
que prepondera hoje, mais 011 menos sinceramente, em toda a parte, - por toda
a parte se está vendo o papismo ol'ganisar- e com a forma. os processos, as aspi
rações das parcialida:le' Ir.igas. Na cabala eleitOral avantaja-se em petulancia
e manhas ás facções men s escrupulosas. HJja vista as eleições belgas, onde
ainda em 18ia, correu o angue liberal. I:laja vista a Baviera, onde ha mais de
vinte aunos, clama-se c lIltra a partecipação rnilitaute do clero nos cornicios elei
toraes; onde o an,lO atrazado os bispos qualificavam as eleições como que tão
politico-religiosa, interesse tanto de partido corno de consciencia, de di ciplina. de
fti. Haja viõta a Inglaterra, onde contra a corrupção eleitol'al promovidá pelo
clel'o romanista ha sido mister invocar a sancção peual do Con'upt p"actice art,

(-) « Les chrétiens sont de yieux: oldols. 1Is sont exercês it la luUe. Mais,
daos ce momeut, naus sommes dans la situation du jeune aigle qui esõaie sa 1"0rcl\
avant de prenelre san vaI. » - VO:'l KETTRLER, évêque de Mayence: Le Ií:ul
turkamp{. Paris, 1875. Pago 19.

('*) « rructus jusmim in pace seminantur, tacientibus pacem. » TUIAGO, Ep.
cath., II. 18 .

. (... ) Curnpre operar « audazmente», intimava aos clericaes o padre Ro~, je
sUlta, em Notl'e Dame de Paris. E accrescentava: « Nou' sommes le llombre.
naus sommes la rOl'Ce, nous sommes la (o,-tLme au service du bien.» (Univers,
de lt de janeiro ele 1876),

« PI'esentemente», dizia, a ~o de janeil'O de 1871, no meeting da liga de
s. SebastL(lo, monsenhor Maunin", « quando todas os nações européaõ estão in
Suo'glda : quauuo, até oufle aos fJomens é passivei, desthronisar-am o vigario de
.Iesu Christo, - não ha mais qtte um.a solttção ã dimculdade, uma olllção que
repul m~mmente. e é o terri vel l1agello ele uma guen'u continental, uma
~uerra. cujo' hO'To)"es sobreexcederão os de toda as guelTas do p"imei,'o
unpeno. 'ão sei corno se ha-de evitar e.sa guerra, Minha firme convicção é
que, a. de poito ele tOd(IS os obstaculos, o \ligaria de Jesus Christo ha-de ser
restaurado no sua legitima posi~ão. »

Que o ultrarnontanisrno., hOJe, nã') conta enão sómente com'a revolução, é o
que Inoo euhor, Meglia, uuncio em Paris, confessou em 8 de outubro de 18G8.
Vp' MrcuAuD: De l'état pl'esellt ele l'église catholiqlte "omaine en France.

al'ls 1805. Pago 83.
« O dil'eito completo dos catholicos á inswTeiçcio » é de temidamente ensi

~ado pela orth ,\oxia papi 'Ia n'uma obra (entre outl'as) intitulada - Le eh'oil
es .catholique,~ ele se detenelre - (puhlicada em casa do edictor arcebispal e

rontltiCIO), Paris, 18H. Esso eli,-eito. em cerlos casos, é, até. « dever obriga
.01'10 ». (pag. 59) Esses casos, jã se sabe, são os de transgres ão do' decretos
sectal'lo de Homa. O auctor é o coneo-o Torres Ascencio.
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cujas severidades têm recaído sobre a cabeça, at6, de principes da igrej~ (')
Haja vista em FI'ança, o solapamento systematica, tenaz, infatigavel, estrondoso,
do governo republicano pelo jesuitismo apoiado nas fraquesas,' na insinccridade
politica, nas innuencias clandestinas do septennato; os comicios representativos
invadidos, opprimidos, falseados j)elo exercito negro do clero; as acclamações ao
pontifice-rei no proprio recinto do parlamen to. Haja vista, no Chile, ainda o
anno passado, a alliança clerico-vicunista, sua agitação, seus excessos, e a candi
datura presidencial de Ma.ckena recommendada aos fieis, nas pastoracs do metro
polita, em nome da igreja. Eutre nós o exemplo pegou, e vai grassando. O coo
vite iniciado pela imprensa I'eligiosa á formação· de um partido clerical, que,
louvado Deus, não tem até agol'a por orgam um orador pal'1amentar nem um
publicista de merito. encontrou certa acceitação, qne dá indicios de crescer. Já
os redactores de folhas ulLramontanas recolDmendam candidatos ao parlamento
em nome de Roma.; já, e.m dioceses do n rte e do sul, como as du Pará,
do Ceará, da Dahia, do Rio, de Minas e de s. Paulo, organisam-se bellicosa
mente clubs politicos do cleric.alismo pontificio, com o declarado intento de actu~1'

sobre as urnas eleitoracs; já, em mais de uma provincia, publicam-se, 6 impõem-se
ás consciencias, sob a protecção de invocações mentidamente religiosas. como as
pirantes ao mandato legisl,ltivo, os nomes dos prelados revolucionarios.

Sob o impulso desse movimento, os paizes onde o catholicismo romanO
monopolisa a protecção do estado ou o senhorio das consciencias abys01am-se
politica e economicamente no captiveiro e na miseria. Confrontem-se. na
Europa, as nações do meio-dia com as do norte; na America. os Estados Unidos
com os paizes de população latina; na Oceania, 1! Australia e a Nova Zel'andia
com as feitorias bespanholas; no seio do me mo paiz, corno a Suissa, cantões corno
Nauchatel e Vaud com outros corno Berne e Valais, ou, na Inglaterra, a Escossia
com a Irl~nda, ou, na Irlanda, Ulster e' Connaught, ou, n'uma circumscripção
ainda mais restricta, no mesmo cantão, em Apenzell, por exemplo, a secção de
Rhodes exteriores com a de Ilhodes interiores, ou, emfim, nos mesmos pontos
até, nas mesmas cidades, corno em algumas do Canadá, os protestantes com os
catholicos; e ver-se-ha sempre, sem excepção,-n'aquelles a industria, o commercio,
a bolsa Oorescente, o trabalho, a prosperidade, a riqueza. a vida politica, a
moralidade privada, a piedade religiosa, a instrucção extraordinariamente de
senvolvida, a energia, a iniciativa. o civismo, a resistencia á oppressão,-nos
outros, entre os filiados ás crenças romanas, a pobreza, a indigencia, o mercado
sem actividade, os titulos nacionaes depreciados, a !ittcratura e a educação
publica incomparavelmente atrazadas, a superstição em vez da fé, a mais profunda
apathia no povo,.. a tutella admini5trativa exercida .sem reacção sobre o in
dividuo, o ,patriotismo mal esclarecido, moroso no acordar, ou cégo nas mãos
do goveroo. De modo que, sob o quadro comparativo do estado social das duas
grandes confis,ões, a orthodoxia pontilicia e o protestantismo, a mão da historia

\*) Pur exemplo: não !la muitos annos que, n'esse paiz, um inquerito parla
mentar indigitava como incursas em delictes dessa natureza 36 pessoas, das quaes
20 ecclesirtst'icos papistas de diversas graduaçõ~s, inclusive o bispo de Clor/tert,
O juiz instaurador, M. Keogh, catholico, reconheceu-lhe a culpabilidade
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cODtemporaoea poderia inscre\'el' aquillo de um jornalista europeu: I popol~ di

religiolle papale o SOM già morti, O vanno morendo, (')

Com urna igreja, que, relativamente ás idéas, aos costumes e ás instituições da
sociedade moderna revela em si essas propriedades corruptoras e dissolventes,
e á influencia perniciosa, que, por seus dogmas, sua moral e sua disciplina, exerce
sobre os crentes, accrescenta pretenções a um3 auctoridade temporal sobre a
vida exterior do individuo e as fUDcçiles do estado; com uma confissão religiosa
tão iDtiml\mente embebida assim em ambições politicas, não na esperança de paz
duradoura, emquanto ao systema anomalo, que entrelaça os interesses do seculo
com os da consciencia, não succedor um regimen que deixe a cada uma dessas
duas esphcras sua ol'bita natural e distincta,

A primeira phase da questão no Brasil' já é, a este l'espeito, uma grande
lição, O governo imperial parecia ter percebido no começo, çomo o grande
chanceller da Prussia, que, no antagonismo entre as pretenções episcopaes e a
carta constitucional, « traclava-se da defensão do estado. tracl.ava-se de delimitar
até onde ha-de ir o poder dos padres, e até onde o do rei. )} (. ') Faltou-lhe,
porém, a intuição práctica do problema, ou a energia politica indispensavel para
« estabelecer essa ~elimitaçiio de modo que, de sua parte, nos seus limites,
encpntre o estado meios de subsistia', elle, a quem, no imperio deste mundo, toca
o poder e a precedencia, )} (, .. ) Fluctuou, sem norte, o'uma serie de tentativas
contradictorias; e o desfecho do confiicto foi, como em taes condições fatalmente
havia de ser, um desabafo ao ultramontanismo.

Desde os primeiros pa~sos do gabinete esse resultado era facil de prever,
Dispensando as medidas extraordinaria" que o parlamento mostr'ara-se disposto
a conceder-Ih,e; affirmando ellicazes ,para vencer as aggressões clericaes os recursos
cxistentes no direito' constituido, os estadistas que tinham então as l'edeas do
e lado mo traram-se incapazes de resolvei' a crise. Não é que de uma camara
conservadora, eleita sob uma legislação compressora das umas, e destituida,
portanto, dll força moral imprescindível ao poder legislativo para emprehf'nder
refurmas amplas e seguras, se podesse esperar a refundição das leis que entre
nós presidem ás relações eutre a igreja e a soberania civil. Ma, por isso mesmo
qne as providencias parlamen t~res, sus~eptiveis de obter-se a esse t~mpo, haviam
de ser necessariamente moderadas e circumscriptas em demasia; por isso mesmo

(~) « Durante estes ultimos seculos o principal proposito da igreja de Roma
tem Sido contrast~r o desenvolvimento do esp:rito humano, Quantos melhora
mentos, na christandade inteira, se têm obtido na sciencia, na liberdade, na
l'Iqueza, nas artes da vida, todos têm-se efTectuado a despeito della, todos, por
toda a parle, estão para com a inlluencia della em proporção inversa. Sob o
domlUlo d~ssa igreja, as mais amnvp.is e fecllnrl~s regiões da Europa têm- e
abys~ado na pobreza, na servidão politica, na inercia intellectual, ao pa~so que
(1 palzes protestantes, proverbiaes outr'ora pela esterilidade e barbal'la, tém
sldu convertidos por uma inlelligente induslria em jardins, e podem ostentar uma
longa sel'ie de herúes e estadistas, philosophos e poetas.» MACAULAY: The
hlstOl'Y of England, Ed. Tauchnitz, Leipzig 1849, Vol. I, cap, I. pago 47.

(") BISMAIIK: discurso na Camam dos Senhores, a 10 de março de 1873-V.
Les discours de M. le pl'ince de Bismal'k : Berlin, 1874); vol. V, pag, 32.

(.. ,) Ibid,

p, c, INT,
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a confiança absoluta dos nossos estadistas na legislação existente, a peremptoria
renuncia aos novos meios, fossem quaes fossem, de acção administrativa, que a
maioria Íninisterialista !lles assegurava. denotou logo no gabinete uma timidez, ou
um vicio de percepção, que o punha immen amente abaixo do nivel da questão
religiosa. Com animos tào profundame.nto debeis, com tão atrasadas idéas.
impossivel seria, até, uma solução transitaria, quanto mais uma reforma defi·
nitiva e tranquillisadora.

Encarou-se a sublevação dos bispos calDO um delicto vulgar, e entregou·se a
ultima palavra da lide ao' poder judiciaria. Erro deploravel, cujas primeiras
consequencias não tardaram em patentear-se. c que ainda outros coroIlarios
mais funestos nos reserva nas complicações futuras, que a permaneucia da antiga
situação legal do problema para tempos não longinquos infallivelmente nos pre·
para. Com essa dubiedade e vacillação, duas gravissimas faltas commellia o
governo. Assentava a questão n'um terreno litigioso, onde aos bispos era faei!
o papel do confessores da fé perseguida, e invocava instituições, cuja realidade
legislativa é incontestavel, mas que o desuso tradicional, a incuria do poder civil
neste paiz deixara cair em apparente prescripção.

O plaret, o direito de inquerilo parlamentar sobre os actos pontificios e con·
ciliares, que contenham disposições geraes, e interessem a organisação politica ou
civil da sociedade brasileira, estão, sem duvida nenhuma, expre samente na
carta constitucional. Estão lã. porém mortos. A igreja romana tem promulgado
aqui os seus canones sem contradicção do estado. Entretanto, nenhum pontifi·
cada talvez, na historia do catholicismo, foi ainda mais fecundo em arestos e
leis daque!la ordem que os de Gre~orio XVI e Piu IX. Todos os principios ele·
mentares, os mais fundamentaes d'entre os artigos da constituição têm sido, em
lettras apostolicas a que as pastoraes dos bispos brasileiros duo publicidade e
voga ollicial. reprovados como pestes e pel'l'ersidades infernaes. Sob um regimen
regalista, como o nosso constit.ucionalmen~e é. a auctoridade leiga não podia
permitlir curso aos d .gmas de 1870, que 'são, além ele tudo, a mais audaz nega·
çào da soberania secular do estado; porque a preconisação da infallibili
dade pontiflcia ê a inauguração positiva da supremacia do pontifice romano
sobre o poder civil. Professar que o papa é incápaz de erro, equivale a
instituir que a desobediencia a elle é um crime, equivale, por conseguinte.
a investil-o na realeza universal. ('.I E, todavia. o dogma introduziu-se, e cir·

(') « Celui qui aurait le droit de dire au pape qu'il . 'ost trompê, aurai!,
« par la mêmn ruison, le droit de lui désobéir. ce qui anéantirait la. sup,-ématie
« (ou Z'i'l1(aillibilité.)) DE MAISTIIF.: Du pape, iiI'. 1. cap. I Ed. cit., pago 17.

Os intUitos directa e actualmente politicos, encobertos sob essa apparenle
creação religiosa, têm sido recotlhocido~ po~itil'amenttl pelos estadistas e chefos de
estados não capLivos á deplol'avel eegueira ultramontana. Luiz 11, rr~i de Bnviora,
escrevia, ha poucos annos, ao grande agitador christão do muvimento anti-infalli·
bilista o seguinte: - " Meu charo conselheiro de e~tadu dr. \'011 Doellinger, Li
com prazer vossas punderações acerca da questão da infallibilidade papal. Com
esse trabalho, ex.trahido das proprias funtAs, dé~tes mais um testemunilo elos vos·
sos as~ombro~os conhecimentos s~bre a hi~turia da igreja catholica, e assignalastes,
com a vo.sa costmnada p,.ecl~âo logira, as consequellcifls susceptiveis de
resulta,' pm'a o estacZo e í! Igreja dessa theoria da infallibilidade ponliflcia,»
(20 de novembro de 1869.) ,
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culou, sem O minimo tropeço polilico, no Brasil. O beneplacito dormia a bom
dormir. (')

Surgiu de repente, a proposito das bullas condemnatorias da maçoneria. Ora,
mais rematado erro não s~ admitte n'um governo, mór mente em conjuncturas
melindrosas, anormallS, quando a novidade, o estrondo e a importancia da crise
exigem armas sem- oxydo, não se concebe n'um governo mais ~abal erro, um qual
quer hypothese, quanto mais n'essa. do que contentar-se exclusivamente de leis
obsoletas, desprezadas. esquecidas, r

Fosse, ou não fosse cabivel", juridicamente, o processo ( é o ,que na imprensa
desde então sustentámo) (..): houvesse. ou não houvesse, no procedimento episcopal
criminalidade qualificada; exi tisse, ou não existisse, no código, penalidade espe
cial á hypotbese ;- sempre, em todo o caso, foi persuasão nossa que a questão
verte~te era uma daquellas entregues antes á discrição prudencial dos governos
do que á applicação estricta do direito POSitiV1l.- uma dessas collisões em que a
severidade é, além de inntil, irritante, em que o "ppello ã allctnriúade legislativa
é u unico recurso legitimo, e lima refurma conciliadora o meio racional de se
renal' a crise.

Uma situação firme teria provocado immediatamente a acção do parlamento,
e, sobreestando no emprego da coacção judicial, exigido leis pacificadoras. que,
sem arrancar ao clero orthodox:o o direito de casar, ou uão casar, maçons, de
abençnar', ou não abençoar, sepulturas, de interdizer, ou rehabilitar, irmandades,
applicasse o principio da, tolerancia legal a lodas as seitas, a lodas as crenças phi
losophicas ou sobrenaturaes.

Se o regalismo da constituição linha eITectivamente OSie amparo no códigc
penal, trocassem o regalismo na liberdade, e a penalidade oppressora das cons
ciencias catholicas cessava 1'pSO facto.

Se, peln contrario, o jus eminens do padroa,io era (como a amnistia indica
ser o pensamento do gabinete) mera tlieoria abstracta, sem sancção práctica, sem
reali,açào regulamentar alé boje,-então procurassem dar ao menos aos direitos
individuaes estabelecidos no ArL 175 garantia cabal contra o e,pirito exclusivista
do clero, sub tiluindo a repressão inemcaz do placet por uma legislação inspirada
no exemplo dos povos mais livres de um e oulro continente.

Demais, homens de estado, obrigado a ver mais longe que o commum da gente.
del'iam notar que a exc'Jmmunlião dos pedreiros livres era apenas o pretexto, o in
cidente, a occasião. Sob a maldição pontincia contra a maçoneria estava o anathema
contra a liberdade de conscfencia, contr'a a lolerancia religiosa, cllJa perlilhação,
8~seciada ~s tradições maçonicas. é a eterna pedra de escandalo enlre essa

(') Em paizes de cuja politica ecclesia tica pretendeu ser arremedo, entre
n6s" a do governo imperial não se commelteu essa inconsequllllcia palmO!". Na
BaViera o ministro do interior, da instrucção publica e dos cultos prohlblu aos
pl'ulado, promulgar a infallibilidade pontiflcia sem prévia obtenção do placetum
"egtum; e ao arcebispo de Bambel'l?;, o unico que o requereu, denegou, em ~2 de
março de 1871, essa auctorisação. lirmando-se no caracter !beocratico do pretenso
dogma e sua radical incompatibilidade com os principios da constituição bávara.

( *) N'uma série de edictoriaes nossos, em 1876, acerca da amnistia do clero
ultramontano, no 1Jiario da Bahia,
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associação e o clero. Comtudo, bem que esses dous princlplos pertençam ao

nosso direito constitucional, as encyclicas de 1832 e 1864 foram, e são, de
sembaraçadamente publicadas e propagadas, sem a menor repugnancia dos

poderes ,ecula res entre nos.
A posição do imperio aqui era, portanto. desde o principio, insustentavel,

O papel que escolheu, desmoralisava-o. Entrava em scena com uma cota de
armas desenterrada da poeira de meio seculo e um velho montante enferrujado,
capaz de contundir a individuos, ma~ ridiculo n'uma lucta oootra opiniões
apoiadas n'um exercito mais admiravel de unidade e força que as mais disci

plinadas organisaçues militares. O revez, a rendição, a. humillhação eram

inevitaveis.
Presos e condemnados, grangearam os bispos reputação e :ldhesties: Viràrii-sê

cingir quasi com a auréola de martyres ; julgaram"se IlàllililadoS a associar a ldea
de uma pena sem tribulações nem irifamià, de uma detenção com honras e . com

modidades aristocraticas; ás recordações do supplicio do Christo, ferido nas faces,

pregado na cruz aviltante. confundido entre ladrões; e, do interior das

fortalezas, onde os hymnos da imprensa ultramontana, a admiração d s cr~duld~
e as bençãos do summo pontifice os iani fodeal'. repl'Oduziram com acerba
vehemencia contra a auctoridade ci\'i\ os anathemas do papa; inveclivaram a
magistratura c o conselho de estado; defenderam, em papeis oficiaes, conclusões
magnas ultramolltanas; e da propria pessoa do principe reinante fallaram com

essa piedade altiva, desdenhosa e sarcastica, de que deu exemplo um dos
prelados batalhadores n'aquella sua célebre exclamaçào ;-« Pool'e impel'adol'! »

A condemnação dús bispos insurgentes foi, em ultima analyse, uma irrisão de
que o governo veio a ser ao mcsmo tempo o auctor e a victima. A penalidade
proferida contra os réus cifrou-se na privação apenas do direito de locomo
ção livre além dos limites da capital. Sentenceados, contínuaram, todavia, a exercer
o munus publico. a~ funcções diocesanas. Essa permanencia da auctoridade
oficial em cidadàos cujos direi~os politicos estavam suspensos; essa clamorosa

violação do principio constitucional da egualdad~ perante a lei, foi uma das mais
tristes consequencias da frOU1cidão do gabinete, da attitude absurda que assumiu.

Ao mesmo passo que encarcerava os prelados adstrictos á disciplina pontificia, im
plicitamenle auctorisa~a 05 condemnados a governar, de dentro da prisão, as
dioceses. E' afinal o a que se reduzia a idéa. a praxe, que deixou passar, de
serem os governadores diocesanos meros delegados ecc!esiasticos dos bispos
sentenceados. Nada importa que de facto buscasse a corôa OppÔI'-se aos re·
sultados prácticos dessa enormidade, tentando constranger os mandatarios á
violação do mandato. Era conjunctamente umH injustiça e uma nova incon
sequencia, arra tada pela primeira. Era mais um abysmo succcdeodo forço a

mente ao outro. Representantes dos prelados, cUJas' instrucções acceitavam,
não podia ser licito aos governadores discrepar dos lilliites da procuração, que

os investira no cargo. Obedecendo ás ordens episcopaes, obedeciam a um
compromisso. tanto mais imperioso quanlo fundava-se n'uma pl'ocura~.ão expressa

menle restricta; zelavam um depo !~q 4e co~l'iança; aqscr viam-se li\) cUt!!pri-
ll1eQto ele ul11 qever f.lo~jpvo, . . _... . .
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No melo dessas fluctuaçües e embates, veio ao governo a canceira. Não
linha nem I) espirito de de Beust, para abalançar-se a reformas, nem o pulso de
Bismark, para manter logica e perseverantemente a reacção contra o clericalismo.
Oi'8 , em conflictos dessa natureza, não ha meio termo :-ou força~, sob a mais
alta pressão da !luctol'idade, contra a· opinião refractaria, todas as molas do
meehanismo repressÍl'a, oom totlos os seus inconvenientes, mas an menos com a
vantaljem consideravel de rov6l&1' nos detentores actuaes do poder um pensa
menlo politico, um systema de admini tração, um principio de vitalidade pa
tl'iotica, de energia perseverante, intelligente, reflectida, em vez dessa mórbida
apathia nossa, dessa politica de eterna expectativa, agitada, a longas intermit
teneias, por esses frouxos e impotentes e~p'l5mos, de que ha trez annos demos aDo

mundo o desairoso espectaculo; - Oll resolntamente abraçar a liberdade, re
temperando n'ella a publica opinião, as jpstituições, o estado. A politica imperiaL
não leve animo para nenhum desses alvitre!>' heroicos. Principiou desacertando
e acabou desoritl'rTtada, humilhada, supplantaâ.1 pela perlinacia ultramon tana.

De um dia para outro pre enceámos então, co,'no n'um sonho, a inaudita surpre-
~ <Ia amnistia. Era a mais monstruosa idéa que n'a.9uella conjunctur~ c podia tra

çar: ]r; amnistia queria dizer a constituição posta aos pé~ de Roma. corrida, contricta,
penitente, mutilada: Uàda mais. A coacção judiciaria p."ovara mal: convinha en
cetar caminho novaj o da brandura,. da conciliação, da I,·az. Optimamente. Era
digno, sen ato e uLil. Mas, se a vereda que enlão ofl'erecia m,.:iores vanta,gens era
a da moderação. a entr<lda havia de 5~r outra. A coroa tinha na5 mãos o direito
de graça: perdoasse! Como preliminar a uma politica inversa da adopia.da até
enlão. era:o maior' acto de clemenci~ admissivP.Í, Porque, pois, não hii.sto(l-.lhe o
perdão? Uma de duas. Ou é que os bispos, como e disse, o não acceilav.1m.
não se contentavam delie ; e, em lal caso, evidentemente' não era só a Iioordat le
que os preoceupava: queriam um desaggravo á custa da sobeva·nia civil, uma 1'00

t..actação publica do governo, um publico reconhecimento dos direi.tos que a aue'"
loridade temporal lhes contestava. Ou era o go\'erno mesmo que, ref1ll'talldo insuf
nciente o simples indulto, resignava-se a iniciar a nova pllase com es a homenagem
á intran igencia dos prelados; e, nest'outra hypothese, a mel cê imperial ligura
uma solemne rehabilitação do delinquenles, que o poder executivo denuncial'a) e
o judicial mandara punir corno incursos n'uma lJ'ansgressão grave das leis crimí- .
naes, N'um e n'outro supposto, era sempre o estado genuflexo a vaticanismo.

A amnistia ou é um sacrificio da victoria ii paz; ou, roais ra.ramente, um
acto d" magnanimidade politica, inspirado a um governo vigoroso, mas tolerante,
pelo pensamento de associar a um triumpbo material a con agração moral das
sympathias populares que de ordinario as concessões opportunamente feitas á mi
noria costumam conquistar; uu, ainda menos eommumménte, um convonio entre par
tidos cujo presti~ôo mais ou meno se equilibra, entre o poder, pouco esperan
çado no bom ucccdimento da compres 'ão ou na proficuidade do triumpho, e ad
ver 'arios desesperado's, incapazes de ceder á vÍolencia, mas fatigados e di postos a
transacçiio sobre bases JlOnrosas.

Em qual das tres .byp.otheses estava, no Bra iI, o governo? Certamente el1\
nenhuma. Não tinha vencidO ~~m pllreial, quan~o mais totalmenle, as pretenÇÕes,
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episcopaes. Antes, de dia a dia mais imperiosa era a linguagHm dos réus. mais
arrogante a sua inITexibiltdade, mais rasgada mente francas as suas theorias allen
tatorias do direito constitucional e da liberdade civil. Contar alliciar-Ihes a boa
vontade, obter deites cordialidade, lealdade, reconhecimento, não era tambem
possivel, sem que a primeira concessão fosse um a(~to de rescipiccncia. um
m~a culpa, uma promessa formal de annuencia ás aspiraçães ullramontanas, ru
pellidas, verberadas, condemnadas até a vespera como allentados contra a exis
tencia do estado leigo. Suppor, emfim, exequivel um pacto sobl'e clausulas airosas
á soberania nacional, sobre o ptincipio de reciproca egualdade e equilibrio mutuo
entre as funcções da jeran~hia r0mana e as da jerarchia secular, cra outro
absurdo, outra chimera ; porque nunca, em circumstancia nenhuma, deixaram os
bbpos de se declarar e m strar-se incxoraveis quanto ao artigo de fti pontificia
que assegura a supremacia inalienavel da if;rcja sobre o estado.

Até á ultima hora insistiram os bispos, com invencivel obstinação, em não
demover-se uma linha do programma que inauguráramo Da parte do clericalismo,
portanto, o compromisso, a cCindesceouencia era inconcebivel. Logo, a amnistia foi
uma verdadeira capitulação do governo brasileiro. capitulação sem condições.
Foi um crime, e sem attenuant~s. Foi a soberania da nação immolada A ambição
temporal do papa,

A amnbtia nào é senão o olvido absolut;) do passadu. \Tem a. hbtotia, nem o
direito, nem a politica a admillem senão como preparatorio a uma nova ordem
de cousas. Presuppõe ella entre os belligerantes, s~ja de um Jado exclusivamente,
seja, synallagmaticamente. de uma o outra parte, a nmuncia das idéas ou da
praxe 'que hajam det'lrminado a colJlsão. Amnistiar de outra sorte, amnistiar
com o animo, com a certeza. com a probabilidade, sequer, de p"erinanencia no
mesmo terreno di:;putado, é incomparavel inepcia. Mas os bispos não fllOunciaram
nada. A renuncia, a desistencia, o arrependime.nto foram, portanto, da auctoridade
civil. Essa é que se desauctorol!; e, sendo a base da resistencia aos prelados a carta
fundamental, a deslustrada, a abdicada, a supplantadil, em ultima analyse, foi a lei
organica do paiz. A verdadeira amnistiada é. por conseguinte, cnmo alguem já
disse. a crJllsti!uiçl1o do impe?·io.

A nação assi.;tiu attonita áquella evolução pussill~nime, que d~ixava seria
mente desauctorado um dos poderes constituciollaes, e feria no coraçào o direito
politico do estado. A imprensa inteira estremeceu; e Ulll prufundo clamor de
geral, immensa, unanime, vehemente indignação recaiu em accllntns vibrantes o
solemnes, de toda a parte, sobro O goverllo imperial, que não teria resistido em
pé e vivedouro, se n'este paiz a cblera da justiça violada, as roivinclicaçõcs do
patriotismo vendido pela compressão administrativa aos interes es do poder
pessoal não fossem até hoj'! vãs e sempre luclibriadas tentativas. anto essa impas
sibilidade olympicamente estranha o superior nos interesses .nar.ionaes, anto essa
inl1uencia extra-legal, sem ré, nem lei, nem aIT'ed<Js, que pro ide aos nos os
destinos cOlllmuns. Se alguma voz tlestoava no jurnalislllo, era entre os agentes
do clerir.alismo, ou entre os eommensaes do orçamento. O assomhl·o não podia
ser mais doloroso nem. maior,- porque tambem mais violenta não podia ser a
transição entre a scena da vespera é aqnella, O sentimento dessa triste contra-. , .
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dicção, a publica impressão de m~goa, espanto e desprezo deante desse acto de
senilidade politica, era então a que [j'um dos mais notaveis orgams de publicidade
brasileiros ('), traduzia-se n'estas palavras nossa_:

« Ainda uma vez illudidas as aspirações liberaes do paiz I Ainda uma vez,
em logar de uma reforma, um expediente! Ainda uma vez a fJlListencia do
gabinete prolongada CQm uma estupenda contradicção I

« Os réus do conllicto episcopal _estão amnistiados. A mesma influencia
irresponsavCll que fiLera levantar, reivindicadas, no conselho de estado, as prero·
gativas re~alistas, acaba de as repudiar, condemnadas, aos pés do ultramontanism(1
victorioso. A mClsma potestade que bontem arrancava os prelados As dioceses em
nome da ordem constitucionnl, decreta-lhes hoje, em nome da pacificação das
almas, a rehabilitação publica. A sombra do marquez de Pombal já não está
mais de atalaia á. portas de S. Christovam, nem paira sobre os inimigos da socie
dade !Cliga o exemplo de Bismark. A illm das Cobras trocou-se no morro do
Castello; a fortaleza, no mosteiro dos capuchinho: a guarnição militar, sentinella
dos presos, na comUlunidade religiosa, serva fervente dos dous hospedes illustres.
Os quCl lIa pouco eram, no tribunal, fulminados pelo procurador da corÔa, são
prClsentemClnte recebidos pelo monarcba em audiencia particular. Os romeiros
pios. quCl, nã;) ha Illuito, iam admirar ntlS aposto los encarcerados o espectaculo
da resignação na adversidade, hão de ir agora retemperar a fé na omnipotencia
clerical, triumphante em seus príncipes.

« Aqui mesmo havemos de observar scena opposta á que ha dous annos
tivemos. Os que esta capital viu passar maTtY"es, "ai contemplai-os. dentro em
pouco, laureados. Já não vêm mais incommunicaveis, corno criminosos, em vasos
de guerra, lançando apenas de longe, do convez da prisão Iluctuante, a benção
pastoral aos C1'I~lltes altribulados. A mão cheia das graças do céu pousará mate
rialmente sobre a l:abeça das ovelhas reanimadas; a alegria de .:ertos circulos
irromperá em manifestações rumorosas; muita lagryma ingenua attestariÍ nos fieis
a admiração de que a tanta magestade se tivessCl imposto a sortCl dos de1inquClntes
vulgares; e Clm tl,do o rClbanho clerical não ficará subsistindo, em ultima analyse,
para os podClrcs do estado, mais do que compaixão aos inslrumeutos inconscientes
de uma politica versatil, que dCl dous bispos brusilCliros fez duas lGputações Cluro
péas, engrandClcendo-os succClssivamenle com a aura de oppr'imidos e a palma
de heroes. ')

Não havia homem esclarecido e !Jonestu, a quem nâo caíssem as faces de
vergonba, em prClscnça de um governo inqualifical'el como esse, de um goveruo
que é, ao mesmo temi)O, o -sim- e o -não-; que qUClr, c não quer: qUCl está e
lIào estlí, com O regalismo; que adhere á constituição, reivindicaedo o placl1t, e
(!(l. mClnte-a, amnistiando os bispos; que, em ultima analysCl, não é nem pelo
direito vigentCl, nem pela rClfor,na, não vac nem com as instituições constitucio"
nae , nem com as aspirações acluaes do paiz.

Aos olhos de todos os espiritos sãos li amnistia era' a affil'mllliva autllentica
de que os bispos foram victimas ue uma injustiça tamanha, que s6 a humilhação

(') No Dim'io da Bahi'l, em artigo edictorial,
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publica do estado a podia expiar; a negação do direito conslitucional; o padroado
abdicado pelo padroeil'o; II igreja com todos os apanagios do monopolio omcial,
e sem a minima repressão em favor da liberdade ciVlJ; o elemento clerical
árbitro de todos os intel'esses que tenham por qualquer lado um pJnto de con
tacto com o pensamento religi oso; a situação anorma I das dioceses brasileiras
perpetuada; o noa lJossurntls dos bispos ao gover'no, sanccionado, legalisado,
omnipotente.

Os acontecimentos que succederam áq~elte demoostram que o victorioso foi
o papado, e que o governo rendeu-se ii discrição. A legalidade é ainda a mesma;
porém, tão desmoralisada, que nenhuma situação mais póde, sem ridiculo,
meneai-a conlt'a resistencias futuras. Não temos, na esphera do direito, in
novação nenhum<\, nenhum melhoramento. nenhuma pl'ovidencia preventiva ou
repres,iva. Temos o pacto clJnstitucional repudiado pelos depositarios offieiaes
da sua integridade e soberaoia. Da outra parte, a igreja, ,coherente, immutavel,
senhora de si, firme na ua primitiva posição. Que exito podia elta esperar
jamais tão auspicioso. tão esplendido, tão capaz de a e timular á attitude pro
vocadora, que em toela a parte a caracterisa, "'. pl'esentemente cada vez mais
se accen tú a ?

O clericalismo tem consciencia da sua superioridade actual, e sabe zelar
suas conqui tas. Quando o annuncio ela mercê imperial resoou no paiz, todos
nós lhe ouvimos os canticos triumpl,laes. As philipicas ultramontanas contra o
ministerio 7 de março estrugiam dos pulpitos nos te-deurns da ambição clerical
ebria ele juhilo. esperanças e avidez. O presidente do gabiuete exonerado ficava
sendo o Sejano. o perseguidor, o maldicto. O imperador, porém, já não era
mais Tiberio. A imprensa clerical, que, ainda na vespel'a, levara o ferro de
molidor até os fundamentos da monarchia, descobrindo a corôa, e vilipendiando·a.
entoava hymnos ao governo patriotico e chrisUio de sua magestade. Roma
acceitara já a alliança com o tbrono, que pouco antes enlameava equiparando-o
aos mais des'honrados typos do cesarismo bysantino, ou a~signalando'o com o
odios~ nome dos antigos perseguidores coroados, dos algozes do christianismo
nascente na sua ainda immaculada pureza, que nutriam do sangue dús martyres
a voracidade .oll'agem das feras e os ha bitos bestiaes do povo abjectamente
escravo.

Já antes de colhidos esses tropheus havia entre nós elementos para conhecer
quanto é ruim de contentar o episcopado. Ninguem ignora, por exemplo. que o
decreto de 18<33, relativo aos seminarios religiosos, não obstante a excessiva auctori·
dade, que conferia aus prelados sobre estabelecimentos mantidos á custa do orça
mento civil, entregando aos diocesano,; o provimento do professorado, mereceu, to·
davia, do uItramontanismo, por orgam du bispo do Pará, o estygma de « nagrante
invasão do dominio da igreja >l, unicamente porque, em frente dessa quasi omni
potencia do bispos, deixara ao estado uma inspecção remotissima n'esse,.; institutos
que se alimentam com o dinheiro leigo. Necessariamente, pois, com as alegrias e as
perspectivas novas do triumpho. haviam de recrescer, como recre~ceram, :'t
mgreja os brios, as exigencias, a altivez pretenciosa e intolerante. Já se espanta

e que o poder não leve á cadeia 0'5 jOl'llalistas heterodoxos. Irrita-se de que o
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estado não afira a competencia para os cargos profanos, para o magisterio, par a
as dignidades administrativas, pelo padrão jesuitico; de que não acceite como provas
civis de capacidade adhesões ignaras ou mercantis ao Syllabus; de que não
posponha as altas qualidades intellectuaes, os serviços e virtudes civicas, as
aptidões profissionaes, a ridiculas manifestações de uma beataria ostensiva sem
senso, nem sinceridade. Ch<Jga a pretender que a influencia preponderante no
ensino, desde as escholas até ás academias. caiba á jerarehia ulkamontana.
Quer metler nas suas fôrmas a litleratura, e fundil-a na sua oillcina.· Invade.
até, o theatro; e, com a sancção do governo, cada vez mais tibio. mais im
previdente. mais contemptor da lei constitncional, firmou lá tambem a sua
s'Jberania, fazendo executar no palco os seus alvarás de proscl"ipção: -para o que
anniquilou-se, com esse desdem estupidamente silencioso de todas as tyrann ias
desmoralisadas, a resistencia legal dos consel'vat,lrios (.); conferiu-se aos bispos
uma auctoridade nova, extra e anti-legal, o veto absoluto sobre a scena dl'a
matiea j e aviltou-se a policia a esbirro sem consciencia nem decoro das intima
ções clericaes.

Nem quanto aos pontos que, no conflicto, poder-se-biam qualificar como acci
dentaes obteve o poder secular a minima compensação. a minima vantagem. O
pretenso levantamento dos interdictos deu em nada. Já o breve papal era, de
si mesmo, na sua redacção, indeciso e mysterioso. A execução que lhe deram
os bispos engrossou a obscuridade. Os limites, as condições, os ef1'eilos da
suspensão ficaram entregues ao arbilrio interpretativo dos prelados. Parece que
a graça abrangia apenas os templos, e deixava as irmandades sob o peso da
censura. Em grande part~ das igrejas, porém, o ~erviço do culto depende, das
confrarias. Tempos depois da publicação das lellras de Roma, ainda, na capital do
PaI á, em raros templos se porliam celebrar as solemnidades religiosas da semana
santa. As brasas que ac enderam o primeiro fogo ficaram, portanto, debaixo das
cinzas, As scenas que se contemplaram na' assembléa daquella provincia, exacer
bada pela obcecação ultramontana do bispo, e inclinada a negar-lhe o subsidio

. pl'Ovincial, bastariam para advertir do perigo os estadistas brasileiros. Acreditar
removidos os embaraços, quando todos os elementos de conflagração ahi jaziam,
como jazem, encobertos, mas vivos,sob a superficie ardente, era uma cegueira fatal.
O episcopado lembrava·se, e lembra-se ainda agora, das bençãos cordiaes e ferventes
que mereceram de Roma as aggressões delie ao estado leigo. Via que a concessão
ostensiva de Pio IX era nada mais que um equivoco. Sabia que, em sendo mister
reiterar a empreza, não podia ter do chefe da igreja 5enão applausos; e, com o
alento da victoria recente, com as esperanças que a tirania dos ultimos e faceis

(') Na l3abia, occupando a esse tempo a presidencia daquella corporaçã?, ti
vemos a honl'a de promo\'er oillcialmente essa resistencia, reclamando, com a lei e a
c~nstituição em punho, eGutra aquella violencia administrativa. O pre~ideute da
provincia não teve com o conserva to rio, uniea auetoridade legalmeute Idonea n')
aSSumpto, a attenção, sequer. de uma resposta, A sollicitação oillciosa do gover·
nadol' metropolitano foi cumprida pela administração provincIal, se!D. _neuhum
con.!lr·clmento da mataria. cégamente, como uma verdadeira requIslçao; e a
pohcia, que já licenceara o drama os LaZ'a"istas) , casSQu promptam~nte a aueto
1"1 açào, que com a mesma promptidão concedera.

P. c. lNT. 24
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10U119S ,inevitavelmente .lhe devem suggerir, não hesitará em fazer do primeiro
aelto viril do poder publico em defesa da liberdade in'dividunl ou da soberania
secular um cas.us belli religioso. Emquanto, pois, se não aIterassem as condiçues
politicas e civis da existencia legal do catholicismo, entpe nós, poder-se-hia dizer
sempre.que o estado caminha por um terneno inllammado .e volcan.ico. !nce,Ut
per ignes .suppositos cinel'i doloso.

Em 'todo o caso, as circumstancias occasionadoras do.conficit,) pcrpetllavam-se
em sua primitiva integridade. Foi o que a encyclica de 2a dc abril de IS7ô vdo
provar authenticamente. Os interessados em cegar o paiz encareccram-n'a com
estrépito. como o ramo de oliveira .no conflicto cntre o .estado e a igreja. Na
rellidade, porém, era apenas um desses artificios em quc é provecta a chancel
laria roqlana, destinados a illudir a occasião, deixando, sob a rubI ica de intel)ções
reconciliadoras, ,sob propostas appar.entes de tran 'acção, inta tos os pontos ques
tionados e subsistentes as soluções uIt.ramontanas. Fallava em çOllcllrdia; mas
era de principio a fim uma reiviodicação das pretençues pontificias a~itadoras da
lucIa. Pedia a paz; mas trazia arvorados os mesmos in trumentos de guerra.
Ratificando as letlr,a:; apostnlicas de 29 de maio de 1873, confirmava a legibimidade
juridica das ordens. que, n'aquella data, directamente elCpedira ao prelado olin
dense, de supprimir, e declarar suppressas, as irmandades refractarias, e instituir
outras de .novo, a d03Speito sempre, quer n'um quer n'outro caso, do direito civil
constituido. Era e~actamente o ponto litigioso, que o' pontifice romano, ~ssim,

ainda uma -vez, firmava como definitivam:mte liquidado pela soburana auctol'idade
papal. As bases otfCl'ecidas à paz eram, pOI' conseguinte, a insistencia intransi
gent0 da curia n'essa contest~da supremacia em materjas de .naturesa milCta e a
denegação à auctol'idade leiga de uma competençia bas~aaa evidentemente em
instituições constiLucionaes. Esta singular maneira de celebrar a paz fiCll\'a
caracteristicamente delineada na .enc)'clica Ea;ortre in ista clitione, quando,
tendo comnosco a c07·tezia de ordenar ao ,seu ministro de estado que I( se enton
desse com o governo imperial J). impul1ha a'lesses ajustes, como nOl'ma abso/utll,
« as leis da igreja e a disciplina canonica. )) Accordemo-nos, dizia, pois, sua san
tidade ,ao govemo brasileiro; trago-vos a solução do pleito. a harmunia repal'adora,
mas sobl'e esta preliminar: vós reconh'lcer-me-heis tudo quunto, estribado nos
meus canones, rei.indieo; eu absolutamente nego-vos tudo o que, apoiado nu
vosso direito nacional, persistis em mantel'.

A encyelica era, portanto, il'l'isol'ia. Grave era unioamente a revelação, que
nos trouxe, de uma circumstallci.a, até então cuidadosamente escondida ao paiz, e
que cumplicia sériamente a coróa em factos que importam uma cilada á nação. Diz
o Padre Sanlo que, por carta de 9 de fevereiro de 18iã ao imperador, compl'o
melleu-se a levantar os interdictos, uma vez livres da prisão os dous bispos,
comtanto, porém, que das funcções que esti\lessem exercendo em confl'arias catho
licas fossem destituidos os maçons, isto é, eomtanto que o imperio abrisse mão
de todas as suas reclamações itel'ativamente sustentadas, e subscl'evesse plena
mente ás ,requisições do papado. Logo, lavrando o decreto de amnistia, fel-o o
governo de sua magesta.de com absoluta certeza de que a tiúra não cedia umu
linha. nào transigia um ponto do terl'eno disputado. IIludiu, pois. a nação, insi-
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nuando·lhe esperanças de paz, quando perfeitáinente sabia que Roma não n'a
acceitaria nunca, senão dictando ella só as condi~ões. E tanta con'ciencia tinha
da acção má, que condemnou a epistola de Pio IX a essa absoluta clandestini
dade, cujo segredo sabe Deus alé quando, em ludibrio nosso,_ perpetuar·se·hia,
se o proprio papa o não vies~e denunciar.

A amnislia-a eSsa inspiração da decrepidez-seguiu-se condignamente este
periodo marasmalico e bumilhanre, que ora atravessamoS. esta quadra' de lódo
inerte. O bispos tirmaram jil a sua independencia absoluta; deixam livremente
as dioceses, ausentam-se do paiz; e o estado, mudo, resignado, im:lifi'erente, accella
o papel de estipendiador sem condições de funccionarios que não fiscalisa. Um' go·
vemo que não tem um pensame nto :;enão o de prolongar uma vida sem honra
cil'ica, entrega uma a uma as prerogativas da auetoridade secula:r; deixa que a
onda crescente dos parocbos amovi veis reduza' a igreja brasileira a lima feitoria
de Roma; assiste impassivel ás suspensões fulminadas provncadoramente aos raros
membros intelligentes e hone tos do clero, que não supplantam as instituições eccle
siasticas da carta aos desatinos da curia; deix:a. no provimento das paroohias, inau
gurar-se a praxe das propostas unilJomiuaes, que burla essencialmente o pa~roitdo;

acceita de uma soberania desthronisada embaixadores CllJO caracter' diplomatico
ou ignora, oli esconde ao paiz; expede avisos mandando au;tiliar pelas auctori
dades administrativas não se sabe que diligencias, que processos, que pena
lidados clericaes conll'a brasileiros incllrsos no crime de sacl'ilegio; consente,
nos seminarios alimentados pelo orçamento, a decadencia, a romanisaçào, a
thoocratisaçào do ensino religioso em beneficio da politica ultramontan'a ; auctorisa
Iivru curso ás missões, sameadoras de ignol'ancia, de fanatismo, de lououra, de
anarchia, entre as populações ruraes; pl'l.\sencêa, sem uma providencia, sem
um movimen'to, sem uma idéa, a espoliação da capacidade civil, perp'etrada pela
jel'al'chia episcopal contra concidadão - e hospedes nossos, mediante a deongação
(to sacramento I'eligio;o ao acto fundamental da familia; promove á sede metro
l).llitana do imperio um dos prelados mais assignaladamenLe reactores n'o recente
eonflicto contra a sociedarle civil; ,e, como por lima anegoria viva da sua sub
servien9ia ao anti·nacionalismo romanista, -n'uma dessas ostentosas solemnidadcs
clericaes, viuda a talho de foice, como de proposito, para on'erecer aos ineptos
malbaratadores da dignidade nacional DCca -iào e perspectiva á symbolisa~\ão thea
trai da pusillanimidade inintelligento da politica brasileira an~e as pretenções da
tyrannia pontificia,-na sagraçào de um desses bispos sem bispado. servis dolega
ções do pontificado romano, que em tndos os tempo - constituiram a m;lssa incon '
ciente e oppressiva destinada a esmagar, no catholicismo, o testemunho apnstolico
das igrejas nacionaes,-na ordenação do bispo tle Abydus, emquanto a princeza
regente, re[!lresentante cons,titucional da soberania do paiz, inclina-se reverente
aos pés clo agente familiar da curia desconhecedora e desprezadora dos direitos
slllDremos do estado, o ministerio, prostrado, genuflex.lI, cle jarro e bQcia nas
mãos, apadrinha imbecilmente o apparato daquelle escandalo sem nome.

Nos estadistas conservadores, a quem os interesses da nação andam confiados,
tanto mais triste é essa corrupção do sentimento do dever, quantn, traindo o
paiz, traem, ao mesmo tempo, as antigas e nobres tradições da eschola a que se
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filiam. Qualquer dos nomes consideraveis dessa parcialidade. ao tempo em que
ella se não fizera ainda o reflexo e viveiro desse imperialismo capaz de todos os
sacrificios pela posse do poder, desse imperialismo a que devemos hoje a mussul
manisação do paiz, qualquer desses nomes associa-se a profissões de fé rtlsolutamen
te hostis ao ultramontanismo. Todos elles conheciam a curia, suas intenções usur·
padoras contra o elemento leigó, sua perturbadora influencia nos estados. Quem
conceberia nunca Eusebio de Queiroz ou Bernardo Pereira de Vasconcellos. com
as insignias olIiciaes de ministros da corõa, no chão, aos olhos do paiz, na lastima
vel posição de auxiliares automaticos <113 uma festa romana, humilhados á infi·

ma baixeza. no derradeiro degráu do solio de uma crealura politica do papa?
Na EUI'opa os homens de estado, graças a uma experiencia prolongada e cara,

a outros costumes politicos e á omnipotencia da opinião; têm comprehendido e
vão practicando melhor o seu dever. « E' entre o governo clerical e o leigo

que se está ferindo a peleja ", dizia, não ha muito, no parlamento bávaro, o
ministro dos cultos. « Querem que o estado se submetta á igreja, e a igreja não
annue a submetter-se ás leis do estado. Os homens cuja vocação é pregar a
ordem ~ o respeito ás leis, são os primeiros quc lidam por conseguir a anar
chia. Quando o ministro exige do clero que observe o edicto sobre a religião,

edicto que tão realmenle existe quanto a concordata, accusam·n'o perante as
massas do ptoposito de exterminar o catholicismo. Temos dous governos dentro
no estado, um leigo, o outro clerical; e o estado fica, em muitos casos, indefenso.

Contra 131113 invoca a igreja as instituições, servindo-se das liberdades constitucio·
naes como de arma, e não as olha senão como obrigações impostas ao estado
leigo de consenlir em tudo contra si mesmo. II (.) E', ponto pOl' ponto, a situa·

ção presente do Brasil. Inrelizmente, porém, nào se aprende aqui a aproveitar a
vantagem de encontrar a experiencia já feita e o curativo provado n'aquelles que
padeceram antes de nós, Havemos de começai', parece, pela therapeutica obsoleta,
atravessar todas as del:epções de um doloroso e arriscado ensaio, para, afinal,
longamente obcecados por uma ignorancia voluntaria, colhermos, apalpando, o que

o exemplo alheio nos está mettendo pelos olhos.
D'entre todas as saídas que a observação tem suggerido á questão religiosa, \

a que a nossa organisação constitucional subministra ao estado e ás consciencias
é radicalmente defeituosa, e entre nós, hoje, depois dos ultimos acontecimentos,
anachronica e imprestavel.

O systema que privilegía um'! religião pJsitiva, conferind,o-lhe sobre os.
outros cultos uma superioridade legal, é uma injustiça contra o individuo e um

embaraço ao govr.rno da sociedade leiga. Nem ã confissào protegida, nem ao
estado que n'ella pretende encontrar apoio, traz senão conflictos e damnos reei
procos. Não é á theocracia que alludimos, a essa alliança monstruosa, que,
associando o seculo á igreja, faz desta a dominadora. d'a auctoridade temporal.
Semelhante concepção está demasiado longe das tendencias e idéas presentes,
para que, no exame práctico do problema, sollicite as investigações da critica

(') DE LUTZ: Discurso na sessão de 13 de outubro de 1875. V. Joul'nal des
Debats de 18 desse mez.
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A oulra solução, porém, o systema regalista, desde que é a lei sob q;Je vivemos,
tem direito, aqui, ao julgamento plenario.

Aferir por um padrão abstracto as instituições actuaes ou as refnrmas
deseja veis em qualquer sociedade é, em politica, o mais rudimentar de todos
os erros. O mais grave de todos os vicias de uma concopção legisla ti va é não
harml)nisar com as circumstancias do tempo. Uma instituiçãn que em absoluto
encerre desproporções e inconsequencias,. póde, n';J1na occasião dada, preferir
praclicamente a U111 plano logicamcnte correcto e irreprehensivel. E, bem que
es a divergencia entre a verdade especulativa e os interesses reaes de uma nação
haja de seI' necessariamente passageira, não é menos urgente de\'er dns estadistas
evitar antecipações, que, em vcz de apressar a consagração plena do direito, não
servem senào para desconsiderai-o, e de dia em dia distanciai-o mais dos costumes,
Mas, por isso mesmo que a practicabilidade, a proficuidade social de uma idéa ba-de
ser sempre a regra predominante na applicação da philosophia á governação tem
poral dos povos, por isso mesmo, outro mcthodo não ha. idoneo e seguro, de
scntencear instituições vigentes, senão o exame leal e completo das consequencias,
dos fructos da exccução dessa idéa, pruvados e irrecusaveis.

Mas é justamente a este aspecto que o regalismo, adoptado na constituição bra
silcira, não pódc já sensatamente manter-se. Oppor-lhe as excepções com que o op
pugna o catbolicismo romano, seria, entre homcns de estado, pueril. Poucos despro
positos ha tão fastidiosos e inuteis, poucos sopbismas tão absurdos e obsoletos, sob
o systema representativo, como as prelücções canonicas do sr. Candido Mendes no
recinto parlamcntar. A soberania nacional não é captiva das bulias. li lucrativa
protecção do e tado á igreja tem forçosamente por. base um pacto bilateral. Se o
monopolio que usufrue a religião protegida fosse incondicional, a sociedade civil
seria apenas uma dependencia dc Roma. E' o que sem ,reservas confessa um
sabia jurisconsulto e illustre publicista, qwe não é suspeito, porque ncm relativa
mente ao ullL'amontanismo admitte á plenitude absoluta da liberdadc restricções
officiaes, e, ainda ha pouco, na camara franceza, alIastou-se da mais pura fracção
republicana, de amigos seus, para propugnar a liberdade amplissima do ensino su
perior, que, n'aqllelle paiz, por ora ao menos, quer dizer o predominio do clero
sobre a universidade. « Logo que o estado ampara a igreja », diz elle, « tem o
direito de submelter a cllndições o favol' a que annue. Consistem essas condições
na pre ervação da disciplina; porque a disciplina é o regimento e a Ici da
associação, e, pois, não se póde modificar sem o consenLimento do estado. A
inonyaçào, qualquer que fór, vem a ser uma alteraçào de estatuLos, que é di
reito delle sauer e apreciar. Sem o seu concurso não s~ pódc reformar um
contracto, em que ellc é partlJ.» (+) Em relação á igreja, portanto, sob o
regimun do wivilegio religioso, o padroado, com as suas allribllições dll fiseali a
ção e decisão suprema nos assumptos mixtus, Cr)m o seu systemn de cautelas
preventivas e de repressão judiciaria ou administrativa sobre a jerarchia do
culto privilegiado, é rasoavel e justo.

. (') LA.DOULHE: La libel·tê religieuse. 4.- ed. Paris, 1869. Pago 6(1.
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Não basta. porém, a conformidade com o direito especulativo, sem a utilidade.
a vitalidade, a elncacia, a energia, para determinar a duração de uma lei; e todos
e,tes requisitos são exactamente 03 que faltam á legislação dos cultos entre nós.
Os recentes successos, como os successos anteriores a esta crise, demonstram a
radical impotencia, a caducidade original, a decrepidez incuravel do ~ystema.

Que era antes de 1874, a igrHja brasileira? Um clern atr:lzadissimo, ignorante
e mundano, sem auctoridade moral sobre a mais illustrada fracção dos crente',
indulgente cumplice das superstições populares, espectador mais 011 menos indi·
lferent(\ do scepticismo dominante nas regiões mais altas. As excepções eram
rarissimas, bem que algumas brilhantes; llIas as excepçães. por mais espleudidas
qne sejam, nào são compensaçÕes. Desde o começo da nossa exi,tencia nacional
as mais profundas modiflcações legis!ativas se têm promulgado no catholicismo,
sem que o estado ou,asse jamais couhecer das mudanças por que passava a face
da igreja. E' n'esse periodo que principiou, e acabou de organisar-se pulitica

.mente, como partido, o u1t.ramontHnismo; é n'elle. especialmente de 1832 a 1870,

que a dOllmatisação da incompatibilidade entre a confissào catholico-romana e o
estado moderno traduziu-se em canones de fé. Que fim h~viain levado então as
instituições regalistas da carta? Desamparadas, olvidadas quasi absolutamente.
não tinham existencia, por assim dizer, senão na leUra morta da lei. Com a
questão 61a applicabilidade, entre nós, das bulias não placitadas que [)I'O crevem os
pedreiros'livres, surgiu o ensejo da experiencia decisiva. O crime dos bi 'pos vinha
precisamente de accusarem de heterodoxJ, crimino~a, 'indigna de obediencia a
nossa legalidade, ·e repeli irem como írrita e nenhuma a legislaçãn em que
estriba a existencia, as funcções, os direitos do p3droado imperia.1. Amnistiados,
não se reconheceram delinquentes; pelo contrario, não acceitaram a amnistia
senão sómente como uma reparação absolu tamente incondicional. Foi. portantu,
o regalismo quem se descoroou, quem se destituiu a si mesnlJ. Dtlpois dessa
abdicação, o estadista que se atrevesse a renovar o emprego de taes meios ele
defesa, seria ou inteliectualmente inrerior á sua posição. ou intencionalmente
infiel a confiança do paiz. Consummir-nos-hia el11 agitações estercis; e o
nome, a sobel'ania nacional saIriam da pendencia mais deslustrados aillda que na
primeira tentativa.

Condemnado assim evidentem'lnte o statu qt~O, resta a escolha entre as
reformas. Se por elebilidado é que pecca o systema vigente, não será de certo
attenuando-o. e insistindo no mesmo principio, que havemos 'dll obter melhoria.
Obtel-a-hemos alargando 11 ingerencia do eslado nas cousas tia i~rcja, ou' con
Jiand'J-lhe para as occasiões de !ucta freios duplicados e vioientflS.?

Neste sentido a idéa que no primeiro grau d·a escala se apresenta é a da
constjtl~iç[10 civ'il do clero, mais ou menos rigorosamente systematisada. O
primeiro exemplo de uma igreja nacionalisada assim officialmente mediante um
regimen sever~mente restrictivo e um código imposto pl-lla auctoIlidade secular é
o da Au tria no ultimo quartel do seculo XVlJl. Convocando fi liberdade, ao
direito eommum, os cultos dissidentes, a par das excellentes medidas que en
cerrava, a lei de 13 de outubro de 17Se com o intuito de elevar ao clero o nivel
~nte\lectuall e obviar á propagação do ult~amontanismo, entra'ta audazmente pelo
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dominio espiritual. Com a reducção do numero das festas religiosas~ os preceitos
sobre a ornamentação das imagens, a versão da biblia em vulgar e a decretação
de um cath.ecismo imperial, José U calculava amulgar o oleI'o ás neoessidades
emergentes da nova era, q.ue estava em vesperas de receber o baptismo no grande
movimento de 1789. Abriu-se, como era inevitavel, o combate; e, como era
tambem inevitavel, pagou a coróa com um dolorosissimo revez a velJeidade
generosa, mas vã, ele reformar intellectual e moralmence a igreja. O clerica
lismo romano ergueu o collo; e, com esse desabrimento de oólera, essa
tenacidade e despiedade na aggressão, qoe entre totlos os oloros lhe dá relevo
e primazia, apontou ao ódio ingrato do povo fanalisado por uma educação
ultramontana o nome do imperador, que, ferido no intimo d'alma, descoohecido,
infamado nas suas nobrés intenções, aeabou traspassado de sueeessivas con
trariedades e desilludido do alto ideal que imaginara. Sob os successores delle o
romanismo reassumill a superioridade omnipotente de outr'ora; e a Auslria,
subjugada ao funxionalisrno adrniui:;trati vo e clerical, retrocedeu trez se
culos.

Pela mesma épocha, outro espectaculo ·egual veio deixar na historia con-.
firmadas as illações tlaquelle. Em parte nenhuma, em nenhum tempo tão en
cadeada, logica e heroicamente se levou por deallte o systema de atreiçoar a
disciplina da igreja á do estado, como sob a primeira revolução franceza. O
resultado é notOI·io. A enchente do romanismo não tardou em chegar' tambem
lá; e a mesma terra tios jansenistas, das liberdades gallicanas e do padre Gre
godo, teve de !ler o berço, e, de dia em dia mais, o fúco do partido ultramon
tano. (')

Seguindo, meio seculo depois, a revolução de li89. as côrtes hespanholas
aventuraram alli o paiz a infortunio semelbante. O resultado foi qlle a inJluçncia
clerical deu com a regencia de Espartero em terra; e il reacção ultramontana
fez regressar o estado li situação do agente submisso da igreja.

RecentissimameutlJ a Suis;a tem sitio Iheatl'O de novos factos convergentes á
mesma eO.uclusão. Reproduzindo os erros da Assembléa Constituinte, o governo de
Gonebra levou ás consequeneias extremas o principio da coostituição civil da
igreja. A ld de 19 de fevereiro do 18í2 estabeleceu a eleição dos curas pelas
parochias. A de 17 de agosto do mesmo anno creou conselhos parochiacs superior'es,
a sogurando no seio delles a maioria ao elemento leigo; facultou aos eleitores o
direito de novo escrutinio sobre os parochos já eleitos; e impoz ao 'clero, mediano
te o jura.mento politico, a acceitação do culto calholico da '·eptlblica. Entretanto,
nenhuma dessas provlI.lencias, decididas e vigorosas como são, valeu a compri-

(~) « E\ll\1uanto cumúla de seus favores e do sel! ouro os ullramontqnos
e os Jesuitüs ». diz da igreja franceza de hoje um padre catholico, « proscreve
ella us livros que propugnam as sua. muis puras tradiç,ões roligiosas e nacionacs,
CUll10 se a sua passada grandeza Ilre fosse ignominia I Esquecendo as mais elemen
tares lIoções do eatholicismo e do patriotismo, chega a justificar a censura, que,
antes de falleoer, 1I'l'0'j'0ou.lhe ~lontalcll1bel't,-de chafurdar na idolatria, e estar
reduzida a um patuo (li ante-eamara do Vaticano-.» .MrCII,\UD: E'tude st7-atégique
Con/l-e Rome. Paris, 18í6. C. XII. pago 210.
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mir as hostllidades romanas. A chamrna continuou a lavrar; e o poder politico
de dia para dia se foi vendo obrigado a novas e crescentes violeDcias.

Com tantos e tão expressivos dados, não é diUicil a inducção. A incompc
teneia da soberania civil quanto á organisação interior da sociedade reli~iosa é
uma lei moral, eterna e indefectivel; porque está na propria natureza das cousas.
Assumir o papel de reformador espiritual uma auctoridade instituida para zelar
o equilibrio do dil'eito individual entre os associados, manter a paz commum,
e representar ante as demais entidades analogas a integridade fJolitica do
paiz; assumir aquelle papel uma auctoridade creada para fins tão diversos, é ex
ceder a sua missão, desnatural-a, e, portanto, induzil-a a decepções infalliveis.
Um parlamento legislando sobre theologia e canones, ou uma fgreja intromelten
do-se na constituição do governu temporal, tem, n'esse abuso mesmo. n'e~ a in·
fracção da órbita natul'a\' um principio de impotencia invencivel.

Este systerna, ás vezes, como na Suissa mesma e no imperio allcmão, adqui
re as proporções de uma lucta incessante e armada entre o estado e a igreja.

Sob a impressão dos sentimentos que naturalmente suscita nas diversas e
oppostas fl'acções da upinião a pugna gigantesca do famoso ministro prus·
siano contra as inlluencias sediciosas e anti-nacionaes do papismo, injus
tas são quasi sempre as apre<:iações com que é acolhida, nos dilferentes partidos.
a obra extraordinaria de Dismark. De uns não obt~m senão rancores, de outros
só enthusiasmo. Vícioso e falso é qualquer destes, co.no, em regra, todos os juizos
absolutos. Ha, na recente legislação prussiana, excessos do estado contra a igreja,
mas ha tambem precauções e seguranças, que o paiz não podia dispensar, sem re
nunciar implicitamente á e:dtitencia, á independencia, á dignidade, á soberania
ci vil.

A instituição do casamento civil obrigatorio e a coustituição do estado civil,
por exemplo, decretadas. em fevereiro de t874, foram medidas salvadoras, que
hão·de para empre honl:ar o nome do estadista que as promoveu. Outras disposi
ções regulamentares, porém, convenientes ou fatalmente iudeclinaveiõ sob o systema
essencialmente nocivo das religiões protegidas, revestiram, nas suas coosequencias,
nas penalidades impreteJ'lvelmcllte Ilecessarias á sua elTectividade práctica, um
cara<:ter odioso e intoleravel.

A' luz dos principios fundamenlaes da organisaçio do e,tado Il'aquelle paiz, a
politica do chanceller allemão, submettendo todUs os institutos religiosos destina
dos á educação primaria ecclesiastica á inspecção leiga; exigindo imprescindível
mente o indigenato para a acquisição de cargos no magisterio ou na jerarchia
da igreja; sujeitando, no seio della, a nomea~ão dos professores á aonuencia do
governo, e a creação de empregus ao assentimento do mini.terio dos cultos; pondo
como requisito ao exercicio de funcções oUiciaes nu igroja a frequencia dos gym- \
nasios e universidades allemãs,- essa politica era irreprehensivelmellte mode
rada e inevitave1. Ainda n'oulras provisões, como a que submettia a exoneração,
remoção, suspensão e aposentacloria, nas dignidades clericaes reconhecidas pelo estado,
á condição de um proeesso previo; a que circumscrevia o direito penal religio o
ao dominio purameote espiritual; a que vedava energicamente a addição de soo
lemnidades a[frollto as nas sentenças e penas di ciplinares; - nas provisões dessa
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especie outra cousa não fez Bismark senão o que qualquer governo logico e sen
sato, aqui, e onde quer que a lei constitucional, opposta ao mesmo tempo á tbeo
cracia e ti liberdade religiosa, assentar nos principios regalistas.

Demais, as severidades pru sianas são tanto mais susceptiveis de deCesa, quanto
Coram arrancadas violentamente ao governo do imperador pelo phrenesim da reacção
ultramonlana. As disposições da coroa allemã, no começo, cm rlllação ao Vaticano,
eram incontestavelmente beuevolas. « É principio deliberado pelo gabinete de Ber
lim manter-se para com o papado nas mais amigaveis rclações » (dizia um historia
dor catholico do concilio de 1870), « quer em obediencia ao interesse da catholi
cidade n'esse paiz, quer principalmente em consequene\a dessa inevitavel riva
lidade com a França.» (') A uni.ficação nacional era a grande preoccupação do
paiz. A influencia Cranceza era, no espirito dos promotores dessa idéa, o alvo
das mais sérias desconfianças; e exactamente na acção dessa tendencia anti-na
cionat é que o clericalismo bu ca\'a o seu ponto de apoio contra a politica do chan
celIer. Os relatorios oJllciaes, como, entre outros, o citado pelo principe n'um discurso
parlamentar, a 7 de março de 1862, denunciavam « que um partido inQuente do
clero catholico, sob a direcção de Roma, servia á politica 'Cranceza, por achar
n'dla aura favoravel ás esperanças de restauração dos e tados pontificios. }) A im
prensa ultramontana ~ra de uma crueza cynica de linguagem, que descobria em
toda a sua terrivel extensão os intuitos da seita. (,,) Em taes casos, o systema in
flexivelmente repressivo do gabinete allemão, ainda q~e mais tarde exorbitasse dos
limites prudente~, tinha n'essa insólita reacção escusas muito consideraveis.

Uma vez, porém, iniciada essa vereda, não ha paradeiro. A logica irresisti·
vel das leis moraes, tão invencivelmente fataes c,omo as physicas, não consente
determInar limites á pressão do estado. Não esqueçamos aquella expressiva
phrase do célebre prelado, que, no meio das agonias de seu paiz dessangrado,
exhausto. exclamava, sob a inspiração de um calculo ultrmnontano: « Tambem nós
somos um regimento, que tem de marchar, e marcha,}) Não era contra as hordas
dilaceradoras da França que e bispo francez fazia entrever, na sombria ameaça,
as legiões innumcraveis da igreja. A senha da hoste negra era a amputação da

(*) LORD ACTONS ZU?' Gcschichte eles Vaticanischen Concites, München. 1871
pago 24.

(oo) « Está feita a "Uel'ra}l, dizia a Vatel'lanel (folha clerical de Munieh), em
16 de julho de 1870). ~(A Prussia quer decididamente ser destl'oçada. A arro
saneia prussiana provocou a "uerra. A nobre mo~eração do ,embaixador francez;
sua polidez ao enunciar um pedido perfeitamente Justo; a delicadeza de seus esfor
ços por poupar o melindre ao rei prussiano, sem preter_ir a s gUl'3nça e os b~'ios
f,'ancezes ; tudo é digno de reconhecimento e approvaçao entre todos os polltlco~
desprevenidos p. leaes. Que diremos, pois, da Prussia e do seu procedimento? E
assim que a Prussia joga com a pn da Europ~. com a rortuna, o de 'can90 ~ a
Vida de milhares de almas. O Llcsaggravo de S<ldowa ah, vem; ~ el~rna Justiça
levantou o gladio contra o crime honivel e os salteadores de 18~G; caJa elle como
ralo sobre essas.-cabeças; não lhe suspenderemos n braço. Pro Iga seu camlDho
a vingança; o sangue de nossos il'mãos e nossos filhos .mortos em lantos cam~os
de combate recaia sobre a cabeça dos assa~slnos prussIanos. Deante dos canhoes
victoriosos da França, que Deus chamou a vingar-nos, ahi é que propriame.nte
cabe logar á Prussia-Cain.» Os sentimentos, a linguagem e os estylos da Im
prensa ultramontana estão qaguerreotypados neste memoravel trecho.

P. C. INT.
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Italia no coração em proveito do poder temporal, isto é, o núcleo da theocracia

pontificia permanentemente reorganisado, em antitbese," em desprezo, em pI ovo
cação, em attentado ás idéas modernas, sob a protecção da sociedade que essas idéas
geraram, crearam e consolidaram. Se a França, renovada pela grande provação,'

tivesse bastante consciencia de seus destinos, para não aventurar-se á restauração
de um passado lastimavel, que sem intervenção sua, os factos providencialmente

lhe arredaram do caminbo, os peitos revestidos da couraça que a sotaina encobre
teriam bastante abue~ação da propria alma, das tradições e amores da terra natal,
para pospol-a a Roma, e empenbar, em beneficio de um pensamento anti-nacional,
as armas estrangeiras ainda bumidas e quentes dOo sangue da patria mutilada.

De um clero animado desses instinctos anti-sociaes, e regido por uma disciplina admi

"ravelmente concebida para os apurar, encaminhat' e explorar; de um clero tal
cuidar-se obter assentimento a leis que o tragam sob a superintendencia do estado
leigo é o mais chimerico dos pensamentos. O sa~erdocio romano foi sempre in
quebrantavel na resistencia a semelbante subalternidade. E, com essa resistencia,

firmada, nos recursos materiaes de uma centralisação inexcedivelmente poderosa,
no incentivo de interesses profundamente distinctos do mundo secular, ou nas in

fiuencias moraes de uma fé supersficiosamente invencivel, os óbices oppostos á
victoria do poder civil não 11a probabilidade nenhuma senão de crescerem na

mesma rasão d'ls esforços ofliciaes combinados para domar pelos meios compres
sivos a reacção.

A consequencia é ver-se o regalismo forçado a rodear-se de meios intimi
dativos de dia em dia mais violentos. Para se não reduzii'em a meras sombras,
a espantalhos irrisorios, sem realidade administrativa, cada uma das instituições
destinadas a evitar, por uma inspecção omcial na vida interior da igreja, as
exorbitancias exteriores da auctoridade religiosa, carece 8l'rimar-se a 5ancções
formidaveis. Leis ideadas para a preservação da paz convertem-se então em

germens perennes de guerra; e um confiicto contínuo de pretenções reciproca
mente impotentes aviva cada vez mais ao clero a indole batalhadora, coage o estado

a imposições progressivas, e entre as duas sociedades vai dia a dia diminuindo
as possibilidades de couvivencia normal sóbre bases, senão intimamente con

ciliadoras, o que com o ultramontanismo será sempre inexequivel, ao menos
liberaes e justas. Baldadas as tentativas brandas e persuasivas, nenhum recUl'so
mais ha senão a força, a confusão das j urisdicções, as severidades penaes. Abi vem

então, como na Prussia, o sequestro das temporalidades, a pril'8ção do indigenato,
o desterro, o bannimento, o carcere.

Em todas essa~ condemnaveis exaggerações da soberania civil a responsabilidade
do chefe da politica imperial na AlIemanha não é, como entre nós, em identica
bypothese, não seria, senão apenas indirecta. A nova legislação pl'ussiana é um
consectario forçoso do principio dominante no direito constitucional do paiz.
Entre a pusillanime inconsequencia de entregar a auetoridade leiga aos golpes do
Vatillano e o commettimento perigoso de impor ao clericalismo papal um freio de
ferro, o caracter vigoroso de Dismark preferiu o ultimo alvitre, onde, se não se
salvava a justiça, pelo menos amrmava-se a dignidade politica do estado, ao outro,

qu~ çI~ixava sacrificados ao mesmo tempo, em relação ao estado, e a puro beneficio
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dJ uHramontanismo, a dignidade e a justiça. Adoptado, seja em que seIttido

.fOr, o ·regalismo, a consequencia ineluctavel é essa. O defeito está, portanto, no
principio i e, principalmente porque os seus resultados impreteriveis são esses, é
que o principio é iniquo e inadmissivel. Ter uma religião privilegiada, es
tipendiar os seus ministros, manter na lei fundamental a idéa de que o culto é
uma instituição politica, e, portanto, pela parte dos interesses temporaes, de
pendente da soberania nacional i perpetuar do e~tado para a igreja essas- relações
de protecção, e deixar, como no Brasil, que à immigração dos padres e monges
estranbos, gente sem patria senão a da bandeira ullramontana, senborie o
seminario e a parochia, convortendo-os em meio de abertamente desnacionalisal' á

romana as intituições suJJsidiadas pela algibeira do povO,-ou, como no Brasil
ainda, ferir lucta contra as usurpações pontiücias, consentindo, todavia, que o

mais oillcaz dos interesses humanos. o da propria consorvação, associe á je
rarchia .reactora o clero inferior, reduzido pela ex-intol'matá a uma subserviente
dependencia do episcopado, mórmente depois que o sinistro « dogma da tome ))

(hungerdogma, segundo o justo estygma da Al1emanha catholica) apertou o dobrou
as cadeias â centralisação papal na igreja j - proceder assim é repudiar escandalo

samente a auctoridade, e trair a mi~são do poder civil. O erro de Bismark,
portanto, a mácula do seu alto genio é não ter comprehendido a fecundidade e a
grandeza de uma reforma que inaugurasse na politica religiosa da Allemanha uma

nova épocha, e, rompendo com a tradição. prevenisse as consequencias ruins
do systema regalista, eI.tirpando-o pelo seu principio fundamental, e substi·
tnindo-o pelo da liberdade. .

No dilemma entre contemplar inerte as hostilidades clericaes á sociedade
leiga, ou esmaga l-as sob a pesada manopla do estado, o principe chanceller

antepoz â apatbia valetudinaria dos governos que se não importam de perder
por amor da vida a rasão legitima e nobre de viver, antepoz a esse deslustre
publico o extremo desenvolvimento r de todo os recursos temporaes da auctori·
dade, chegasse embora na represalia a excessos mais perigosos ao estado que á

igreja. Se a histol'ia de todos os tempos não fosse uma demonstração irrefragavel
de qne a compressão é o maior serviço possÍ\'el da força á idéa, bastava esta
ultima campanha entre o governo de Guilherme e a reacção religiosa, para deixaI'
liquida essa grande verdade, essa lei providencial. Nunca pol'ventura em paiz

nenhum a actividade penal dos tribunaes e a v igilancia dennnciadora do poder
administl'ativo elevaram-se a esse grau de energia, constancia e ubiquidade, que
pareceu envolver n'uma rede immensa de processos toda uma classe inteira.

Centenares p centenares de sentenças condemnadoras succederam-se, evidenciaodo
a tenacidade, a segurança, a intransigencia da coroa na aventurosa resolução de
debeUar o multíplice e multiforme adversaria. Ao cabo, em ultima analyso, a
Prussia não está muito melhor do que estava; na mes'ma superficio da terra a

lava conserva a sua encandecencia, e debaixo fervem audivelmenle a materia e a
força impulsara dessas erupções periodicas do ultramontanismo, contr. cujo
perigo só as instituiçãe. liberaos p6dem ser aos povos anteparo e preservativo.

Mais calTegada caiu ainda talvez sobre os clericaes na Suissa, especialmente

nos cantões allemães, a mão de ferro do estado. Desde a ostentaçiio das e~oneT
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rações em massa até a violenta energia da nova constituição federal prohi·
bindo as penas religiosas ainda s~m el1'eitos civis, nenbum meío de pressão
ma.terial ou moral esqueceu á auctoridade leiga em retaliação das aggressões
papistas, Com a violencia, porém, cresceu proporcionalmenle a solemnidade do
mallogro, a eloqucncia da lição que condemna aqul'lle systema'. O clero juramentado
ab)'smou-se, como sob a revolução franceza, no publico desprezo; os novos curas
tiveram por acolbimento o desdem ou a cólera; os expulsos ficaram logrando cre
ditos de representantes da eonseiencia victimada; e, da obscuridade ou do esque
cimento, passaram a objectos do enthusiasmo e culto entre os fieis. Scenas houvo
de fervor e fé que renovavam a lemurança dos aureos tempos do christianismo,
As margens do Rhó~ano, os penl13scos de Valais viram a turba crente, silenciosa,
de joelho,; ante a hostia santa, erguida ao céu, fóra do tecto dos templos, cm
presença da immensidade visivel, como um prolesto em, nome da liberdade
proscripta, pela mão dos bispos coocil!mnados. _leçam-se por aqui as consequen
cias da proscripção' applicada ii sociedade religiosa; porque estas são, ainda assim,
d'entre lodas, as primeiras e menos funestas. P~ior é ainda o futuro. Depois
de calar a imprensa, de cohibir a prédica, de subjugar o clero a uma consti
tuição civil, sem mais resultado que o de alJcrvorar a, propaganda sublerranea, e '
angarear sympathias á igreja veneida, mas não convencida, esse mesmo eslado
arlitbial, anomalo, impossi vel não se mantem senão á cusla de uma pressão per
manente de todas as válvulas, que, mais cedo, ou mais larde, trara por força a
explosão, anniquilando os conduc~ores, e devast~ndo o perímetro circumpaten le,
se mão 'próvida e tolerante as não soltar em tempo.

Sob a impressão de tão hcroicos emprehendimentos, não menos memoraveis
pela colossal grandeza dt) esforço que pela evidencia inelucta vel do revez, hu
milhante é o aspecto· da (riste e mesquinha imitação, em que tão apoucado
se dei:cou ficar o govl!rno deste paiz. As scenas que se presencearam desde a am
nistia, escusam rlll1exões. A sJllura dos bi:;pos, ninguem a olhou como uma conces
são do governo, mas como um triun:pho conlra o eslado, Ocarcere, em vez de desdouro,
fôra-lhes apotheose. A intervençào penal dos tribunaes preconisara-os herúesda rj
e, quando a prupria auctoridade civil, que os indigit~ra criminosos de lesu-}onstilui
ção, por suas mãos mesmas os levantou ao pedestal publicll e glorioso da amnistia,
viu-se que a politica indelinivcl do governo brasileiro agigantara nomes até então
de nenhuma nomeada, alcançara-lhes adhesões n'este e no outro continente, e,
convertendo-lhes a solitaria e ino!Jensiva obscuridade em ficticio, mas perigoso, es
plendor, talhara contra si, n'elles, para o presente, prestigiosos propagandista, e,
para os eventos de um fuluro que não póde ser remoto, inimigos de folego pre
disposto a longos e mal agoirados combates. Nos mesmos portos por onde tinham
transitado humilhantemente presos, como rúus de temerosos crimes, receberam
depois os bispos amnistiados, na volta, a glorilicação publica e solemne da seita,
cujos intuitos anti-sociacs personificam. Uma parte do pJVO, verdade é que
não consideravel, tr:lnsviado por esse instincto generoso que o associa sem
pre ás viclimas, reaes ou appareotes, de medidas reaes ou appareote
mente perseguidoras, fez séquito ás ovações clericacs j e, ,por exemplo, na
primeira capital do norte, mães dO' familia reconheçidamente distinctas por



INTRODUCÇÃO DO TRADUCTOR CXCVlI

sua situação e virLudes ajoelharam, em publico, aos pés dos aDarcbistas mitrados,
que Linham immolado a paz nacional, C' direiLo das conseiencias c a verdade ehrisLã
aos interesses de uma seiLa sem Deus, sem moralidade e sem paLria. Depois, que
mais tivemos? A propaganda 9ltramonLana conLinuada com fracasso ainda maior,
as pretenções episcopaes assoalhadas ainda em mais alto diapasão, e o clericalismo,
Da imprensa, no pulpiLo, \lO exercicio da auctbridade orricial, acLivo, altanado, agi
lador e ambicioso como Dunea. Aos olhos da igreja, o de:;fecho do recente conllicto
Iicou sendo um caso julgado cm favor do ullramontanismo contra o estado
leigo.

A Dossa experiencia pessoal. portanto, demonstra que a reacção compressiva é
sempre, p~la natureza invariavel das cousas, contraproducente. Esta a rasão de
havermos da clamar contra ella os verdadeiros amig?s da liberdade c da sobera
nia' civil. Reproval-a vehementemepte é o nosso dever. Não que reconheçamos á
igreja pontificia o direito de atirar a pedra aos governos perEeguidores. NeDhuma
auctoridade religiosa ou Lemporal traz Ião radicado, tão inveterado, tão desenvol
vido em si o veso, a arte, o gosto da perseguição. Proscrever é o segredo e a
arma ordinaria, quotidiana, do seu s)'stema politico e espiritual. AiDda n'estes ulLi
mos annos a furia perseguidora da intolerancia papal tem dado de si eonslanLemqnte
a cópia que em lodos os tempos deu. Todos os grandes representantes da sciencia
e da liberdade moderna, onde quer que o episcopado romano exerça j urisdicção,
foram, depois dos dogmas de 1870, inexoravelmenLe expulsos do magisterio, persegui
do>! acabrunhados de all'rontas, verificando·se mais uma vaz que « não lia >l, no
dizer de um hi:itoriador contemporaneo, «mereeimenLo a5'õaz vasLo ante a igreja para
achal' indulgencia cm Roma a qualquer maneira de 'pensar digna de um .homem
livre. >l. (') E, onde quer que esse direito de punir do crime de indepen
deneia e sinceridade, tirando-lhes o pãu, os mais sábios propugnadores da cons
ciencia e da verdade chri tã não jaz directamente ao alcance da jerarchia ecde
siastica, a interposição do estado é instante e impériosamenle exigida, sob a amea
ça das cen tiras pontificias, em punição dos grande~ homens de bém que se não
prestam a rebaixar a pré i~a, o professorado, ou o jornalismo, ás mentiras dogmali
eas do concilio do Vaticano. De todas essas manifestações da intolerancia violenta
da curia foram theaLro a AusLria, a .Pl'ussia," u Wurtembel'g,"a Baviera, quasi todos
os estados europeus. P0r.conseguinte. a suppressão, relativamente á igreja 'Papal.
das garantias Jiberacs outra cousa não seria que a retribui~ão, em moeda egual,
das provocações e usurpações tl'adicionaes, repeLidas e insaciaveis do ulLramon
tanismo. A caridade apagou-se do espiriLo da sua disciplina c da sua moral. Não é
mais a religião de abençoar os que a maldizem, de ser perseguida e solIrer a
perseguição, de pagar a blasphemia cum a prece, e resignar- e, por um esforço
de humildade inelfavel e dlvíno heroismo, a todos os vilipendias do mundo. (•• )
É. sim, o culto do anathcma e do poder temporal, a consagração de uma politica

(*) GEORGES \\7EBEII:' Hist. contemp. (Trad. de Law'ent Lapp.) Paris,
1875, Sl 14, vaI. I, pago 37.

(") (C Malcdicimur, et benedicimus; persccuLionem paLimur', et. sus~inemus;
blas~hemamur. et obsecramus; tanquam purgamenta bUJus mUIlcl! facLt s\lmusl
omnlUm peripsema usquo adhuc. l) S. Pi\ULO ; I, COI'., IV, 12,
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immisericordiosa e apaixonada, que, na expressão de Fénélon, « não tem indul
gencia nem para com aquillo que Deus tolera n, a liberdade, a rasão independento,

o erro involuntario e convencido. Não é, pois, a equidade que no impõe a res
peito do catholicismo romano a lolerancia civil; não. É a suprema justiça, a uti
lidade universal e eterna, a necessidade providencial do principio que dá por

base ás instituições humanas a liberdade. É que estamos persuadidos intimamente
de qne « a per~eguição, que fere o'nosso adversario religioso, fere o nosso cabedal

commum e a segurança de nós todos na lucta das idéas e das crenças, - a liber-

dade de consciencia. » (')

Parà evitar essas legislações de combate, esses feequentes paroxismos politicos,
esse estado de sitio periodicamente imposto á administração interior de uma con

Iissão religiosa, essa intermiLtoncia de atonia e luclas, o meio logico e salutar é a

suppressão do regalismo, de onue são oriundos esses males.
Mas trocar osso regimcn no das concordatas, como já entre nós, na imprensa

e no parlamento, houve quem suggerisse, é adoptar um palliativo que encerra

em si, aggravadas, todas as inconveniencias do principio regalista.
Nuo é outro o fim da solução busc~da á questão religiosa senão prevenir os·

conlliclos politicos, as pendencias armadas no terreno das temporalidades.

Satisfaz a este escopo o sy tema concordatario? Se a historia não é practica
mente um luxo de ociosos, é sobretudo porque tem sido, e, ha-de ser sempre, a

lição, o quasi vaticinio do futuro. E a historia aqui pronuncia-se decisiva
mente.

Se é pactuando com o pontifice romano que a sociedade leiga ha-de obter a
conciliação, e se a conciliação não é exequivel senào pelo represamento das ambi
ções temporaes da igl'eja papal, o quesito preliminar será saber se as concordatas

são realmente diques efficazes contra a invasão das instituições civis pela igreja.
Até onde, por um ajuste livrtl, póde a auctoridade espiritual ceder sinceramente á
secular? Até onde é licito sensatamente esperar da igreja fidelidade a taes
concessões? Até onde, a fé estipulada em semelhantes convenios será capaz de
promover a harmonia entre as duas auctoridades?

No systema concordatario, dous typos, ou melhor, duas gradações delineadas
existem. O primeiro tem como representantes a concordata austriaca de 185;;, a
de 185'.1 com a republica de Costa Rica e as de 1863 e 186~ com as do Equador,
Nicaragua e Santa Fé de Bogotá. O segundo realisa-se na concordata franceza

de 1801.

O prime:ro modelo significa a omnipotencia da igreja no estado, a subordina

ção perpétua da auctoridade civil ao patholicismo romano. Suas bases são o
culto official empossado n'um monopolio absoluto e inalienavel, com irremissivel e
absoluta preterição de todas as demais confissões religiosas; o beneplacito abolido i

o ensino publico e partieular subjugado ao clero i a imprensa escravisada ao

Index,. o julgamento das causas matl'imoniaes prÍ\'alivamente conferido aos
tribunaes ecclesiaslicos; o casamento religioso obrigatorio i o clero sujeito á
alçada epi5copal, ainda nos delictos con1muus; o braço secular forçado a executor. .

(') PnEssE;,;sÉ; La libel'ttJ religiet~se en EU1'olJe clepuis 1870. Pago 151.
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das sentenças da igreja; os aUos digna ta rios clericaos exemptos da magistratura
civil i a mãomorta ecclesiastica iliimitada e independente do estado; a dízima;
a dotação da igreja definida c mo um credito da igreja contra o orçamento leigo;
o papa investido no direito de alterar as dioceses existentes, e instituir novas;
a fazenda publica obrigada a estipcndiar o serviço administrativo nas circumscrip
ções diocesanas creadas a arbilrio do pontifice romano.

N'estes convenios, sim, é que Roma é fiel ao seu pensamento, ás suas tradições
ao seu dogma. á tendencia eterna e substancial da sua politica incorrigivel de
usurpações. (C De todos os prognosticos bem agourados ll, escrevia, ba vinte
annos, um dos cbefes do romanismo belga, cc o mais inesperado e consolador é
que a rJolitica anti-c1Ll'istã, inaugurada pelo protestantismo na Europa, e, por
desgraça nossa, adoptada, sobretudo' n'estes ultimos tempos, pelas potencias

christc7s, essa politica desconfiada, hostil á igreja, que, em detrimento da
religião e de todos os interesses christãos, tem alterado profnndamente o direito
publico europeu, acaba de receber uma profunda ferida, e sofIrer um golpe, que
lhe s~rá fatal. Ou muito enganado estou eu, ou a concordata recentemente
concluida entre Pio IX e o imperador d'Austria fez li politica pagli, ao dú-eito

publico allti-chi"i~tão, um damno, de que se não resarcirá mais. Esse admiravel
tractado estabeleceu em condi"ões novas as relações entre os dous poderes, II (')

Como claramente se está vendo, o paganismo politico proOigado pelo bispo
de Bl'uges é' o direito constitucional das nações christãs européas, o systema re
presentativo, o regimen da democracia liberal firmado hoje cm toda a superficie
da civili ação moderna. Pretender, portanto, carear da igl'eja respeito a essa ten
dencia, docilidade a essas instituições, é imaginar que a igreja . e renegue a si
mesma, resignando-se ao sacrilegio de uma alliança pagã. Lealmente, pois, não
pôde o catbolil'ismo pontificio accomlllodar-se a estipulações que sanccionem a in
dependencia do estado e a liberdade applicada á vida civil. O modo, por conse
guinte, de entrar com elie em negociações susceptiveis de reali ação práctica, é

acceitar'pol' nO~'llla as concordatas que consagram a dictadura do papa sobre o
e tado. Outro qualquer alvilre será uma epbemera impostura, ou uma creduli
dade sem desculpa.

Se é n'esta direcção que o concordatarios pensam em reformar, entre nós, as
instituições politico-religiosas, não ha duvida nenhuma: Pio IX está de braços
abertos. Trocaremos assim a capitisdiminuição do clero pela capitisdiminuição do
estado.

O que esses tractados têm sido n'um e n'outro continente, cumpre não esque
cei-o. Aquelias republicas bespanholas abi jazem n'esse estado de consumpção
febril, n'essa interminal'cl serie de convulsões quasi ininterruptas, em que os
meneios directos do clero e a supersticiosa iguoraneia do povo, obra da in
fiuencia clerical, representam o papel de causas predominantes. Na Austria o es
peetaculo não era menos anJiclivo, bem que os eO'eitos do virus ultramontano
não fossem exactamente identicos. Afogada tres seculos na theocracia, não clle-

(') J. B. MAtou: L'mmaculée COflCelJtion de la Bien1LeUl-ettSe Vierge
Mal'ie. 1857. Pago 4.26.
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gara a tornar a si em 18~8, sonão para volver em breve á insensibilidade inerte
dessa asphyxia moral, que é o destino de todos os povos ~utellados pelo catholi
cismo romano. Exterminado, primeiro pelo desuso, e afinal pelas e tipulaçõcs
theocraticas da concordata, o direito josephino, as sombras do dominio clerical
baixaram de novo, carregadas e rapidas, sobre o imperio-reino. Debaixo dellas,
eivada e polluta de vermes, a fé, adulterada pejo jesuitismo, derrancava no paiz
os bons sentimentos populares, as virtudes cívicas e privadas. Abatel'am-se os
costumes, a iniciativa, a energia, a moralidade -publica. ceÉ, certo, prr antiphrase»,
dizia, ha poucos annos, um deputado austriaco, no Reic~srath, ceê por anliphra e
que se chamou conco,-data esse tractado com Roma; porque não tem gerado
senão. discordia no seio das familias e do estado.» A instrucçãn, entregue ao
clero, desceu até ao ponto de merecer, no congresso de 1867,' a um velho insti
tuidor o qualificativo de ce estrebaria de Augias» N'essa magnifica assemblé1l, dous
mil professores denunciaram a ingerencia da igreja no ensino como o verdadeiro
principio de decadencia, de servidão e de esteriJrdade aninhado no coração da
patria. O paiz a olhava como a origem dos seus infortunios, da sua inferioridade
politica; e a publica opinião imputou-lhe semprll o gl'ande. revez nacional de 1866.

Rejeitado o primeiro typo, o typo genuinamente ultramontano,-o outro, for
mulado na concordata entre o Con:lulado e Pio Vll, não póde tambem, a despeito
do espirito gallicano que o anima, inspirar confian\,-3 a estadistas pers
picazes. De todos os tractados feitos com Roma desde o começo deste seculo »,
diz Laboulaye, ce é. sem contradicção, esse o mais prudente. » (') Outro publi
cista de proeminentc merito opina egualrriente que, de todas essas allianças entre
o chefe do catholicismo e o estado, a de 1801 é ce a melhor e a mais tolera
ve!. » (") Todas as cautelas possiveis em beneficio da soberania civil esta
vam alli.

De feito~ era digna obra da energia do primeiro Bonaparte. Em tempos de
bonança, o jugo leigo não seria pesado. Mas, se a igreja reagisse contra a accto
ridade secular, não faltavam ao estado instrumentos formidaveis, para ópprimil-a.
Nas communicações entre a jerarcbia ecclesiastica e o papa, na promulga
ção de seus actos omciaes, na selecção dos seus bispos, na congregação dos seus
concilios, ,na acquisição e administração da sua fazenda, e, até, no desenvolvi
mento exterior da sua doutrina, em todos esses pontos essenciaes ficava o catholi
cismo romano submeltido ó. inspecção fiscal e restrictiva do governo. A esse fa
moso convenio attribuia Napoleão expressamenle « o proposito de lig.ar o clero á
nova ordem de cousas, cortar o derradeiro fio, por onde a antiga dynaslia com
municava ainda com o paiz.») Reconhccl'n::lo o descredilo em que se afundira o
cullo pontificio, preferiu-o, comtudo, por um pensamento de governo, ao protes
tantismo, para onde aliás figurava-se-Ihe convergirem todas as inclinações UO tempo.
« Com o catholicismo)l. dizia, « chegava eu muito mais seguramente a todos os
meus grandes int.uitos. No exterior, o catholicismo alliançava·me o papa; e, com

(,) LABOULAl'E : La libert~ ,'eligieuse, pago 54.
( .. ) PREVO T-PARAllOL: La France Nouvelle, 6." ed. Paris. 1868, Liv. n,

cap. IX, pago 235.
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a minha influencia e as minhas forças na llalia, não desesperava de, cedo ou
titl'q~, fos~e c,omo fosse, ;tssumir a mim a direcção do p()~\ifJce, Des,de esse mO'
me.nto, que influllncia! Que alavanca de opinião sobre o lpundo III l*) (I Se eu
hO,uvesse volvido triumphante de Moscow ll, p'onderava ainda o indomavel con
q,uistador, « teria acabado ao papa as saudades do seu dominio temporal; tel·o
hia transformado n'um idolo, e assentado ao pé de mim. l'ariz t~r-se-hia oonve,r
lido em capital do mundo christão, e et~ ficm'ia di,,'igindo o mwndo ,-eligioso
como o mundo politico, Era mais um meio de conchegar todas as partes do im
perio, e conter e,m paz tudo quanto o ce~casse. II tOo)

Mais imperiosa e ampla affirmação da soberania do estado não n'a podia
haver, nem braço mais bem talhado para a levar a elfeito. nem recursos mais
accommodados á magnitude do plano ,e ao genia do executor. « Natural produc
ç~o ", esc~eve Paradol, « de U11Ia épqcha ,de nossa historia em que andavam
como suspensas nos espil'itos e na ordem politica as iMas de direi.lo e li.berdade,
a Concordata gral'a a igl'eja com uma cadeia. de ordinario leve, emquanto entre
ella e o estado subóistir accordo IIrofun,do, mas apertada e acabrunhadora, tanto
que se perturbe essa imprescindivel harmonia. » (U') Ora, o primeiro consul le
vava intimamente a serio as suas funcções de auctoridade religiosa. Um cura pa
riziense, por haver denegado sepult.ura ecclesiastic\l a uma comediante, foi cen
surado officialmente no illonitol', e condemnado a tres mezes de retiro, « afim de
I~~brar'se de que Jesus,Christó ol'ava até pelo? seus peiores inimigos. II Sem em
bargo, pOI'ém, dessa repressão virilmente exercida; sem embargo desse re
gimen, que, no dizer de um apologistil da concordata napoleonida, reduzia o clero
II a uma esPllcie de gendal'meria mgl'ada ll, « esse tractado de paz II (refere
um consciencioso historiador), «onde as duas p,artcs uão buscavam senão ilLaquear
uma a outra, era o principiar da guena. » (HU)

Dessa legislação, entretanto. assim tão exclusiva e rfgidamente inspirada no
intento de obstar as invasõ'Js de Roma no terreno da auctoridade temporal, que
rpsu!ta,do politico e social se auferiu? Ao tempo em que celebrou-:>e a con
cordata, já o cat.1lolicismo não existia COUlO influencia politica; l!Jercê, porém, da
situação que d'ahi reconquistou, poude novamente assenborear-se das gerações
novas, e preparar essas longas e estereis luctas, em qlje viu-se o absolutismo
ultramontano pÔr em risco todas as conquistas do espirito Illlldorno. (." .. )

Se o Brasil ensaiasse a via concordataria, qual dos dous modelos preferiria?
O austriaco seria o anniquilamento da soberania nacional e das garanti3s Iiberaes
firmadas na carta. O napoleonico era o regalismo em plena floresceneia, com
todas as ~uas injusliças e perigos. Este, ninguem o obterá jamais da curia senão
por uma pressão violenta; e para essa arri cada cmpreza nel1buma potencia hoje

(') Mémorial de Las Cases.
(..) IbieÍ.

("') La F?'a'/'lce Nouvelle .. pago 385.
t· ...) LANFIlEY: Ilisloü'e de Napoléon ler, (i.' ed. Paris. HiO). 1'01. n,

cap, VlI, pago 359.

(, .... ) LANFREY : Loc. cito
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no mundo reuniria em si a força indispensavel. Nenhum soberano teria mais,
actualmente, a presumpção de u.ma auctoridade bastante grande para ser o Garlos
Magno do papado, e, com a esperança de restaur"ar nos antigos limites o poder

temporal e os estados ponlificios, ilIaquear, como Bonaparte ('), a ambiciosa Roma.
Não é sómente o vigor, o caracter, a audacia aventurosa do despota captivador
da França e do papado, não é só isso o que falta. São as condições do tempo que
mudaram. A outra norma, a que se traduz na concordata austriaca e nas ameri

canas, ~ra, pois, a unica imaginavel. Mas a adopção della n'este paiz seria a
ignominia indelevel, a eterna maldição, a sentença de demencia irremissivel do

governo que a tentasse.
Alguma exaggeração conservadora poderia suggerir, talvl'z, essa velleidade. Os

resultados, porém, seriam directamente oppostos ao designio. Nenhum governo
buscou ainda firmar a sua estabilidade no apoio d? catbolici mo pontificio, que

lhe não falhassem deploravelmente os calculas. Mais ou menos cedo, a decepção é
infallivel; mais ou menos cedo, inevitavel o convl'ncimento, irrecusavelmente
baseado na experiencia amarga dos factos, de que « o papado, que, em todos
os tempos, com a mais vigorosa e mais bem succedida resolução, tem int.ervindo
nas cousas deste mundo, arma ainda agora a essas invasões, e dellas continúa a
fazer o seu programma. » (") Levados pela reacção, que, contra o impulso re
volucionaria de 1848, deu começo em 1850, empenharam-se, pela maior parte, os
estados europeus em cimentar o principio da aucloridade, requestando as sym
pathias de Roma. A todos elles essa illusão ludibriou. Todos, um a um, viram-se
compellidos a repudiar como um fardo essa mal inspirada alliança. Todos, victimas
da experienciá" tiveram de aprender por ella que a tradição da curia não harmonisa

com a tradição da sociedade secular. O passado que se personifica no calholicismo
roman? viu-se enlão, mais uma vez, que é radicalmente a negação do espirita leigo,
a consagração da suzerania da auctoridade religiosa sobre a auctoridade civil.

Novamente por esse meio se averiguou que os convenios de paz entre a soberania
leiga e o primado pontificio não se obtêm senão á custa de concessões lesivas ao
estado, nem se perpetuam senão mediante o desmembramento successivo e
crescente dos direitos soberanos da nação em beneficio da jerarchia cl erical.
O movimento encelado ao cerrar-se o segundo quartel do seculo estava, antes de

findo o quartel seguinte, condemnado por toda a parte, e por toda a parte
relrocedeu rapidamente.

pe todos os tractados religiosos entre a curia e os estados conlemporaneos
os dous sobreeminentes, o austriaco e o francez, foram um e outro inspirados, em

bebidos, modelados n'uma idéa de politica intel"Íor ou exterior, de engrandeci
mento do poder publico ou alarl(amento da influencia internacional. Quanlo á
concordata de 1801, já vimos que a idéa ds Bonaparle cra a consolidação do ce
zarismo em França medianle a adhesão do clero arregimentado pelo juramento e
a submissão do papa, descoroado em Roma e endeusado em Pariz. Pelo que per-

(") PRESSENSÉ: L'église et la "évolution fi·ançaise. Paris, 1864. Pago 406.

(':l BISMARK, disco na Çamara dos Sen ores, aos 10 de março de 1813. V.
Les d,scours ele M. le Pn'l1.ce ele Bis . Vol. V, pago ao.
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tence á concordata de J855, é um representante da Austria mesma, particular
mente iniciado nos intuitos 'secretos do ministerio Bach, quem nos vae revelar o

pensamento dominante nos ajustes entre o arcebispo de Vienna e o legado pon
lificio. cc A mim ", dizia, ha cerca de oito annos, no parlamento, o deputado
Berger, cc deparou-se-me ensejo de devassar alguns, d'entre os mysteriosos inten
tos que presidiram á celebração da concordata. Tinha por alvo politico esse
pacto com Roma dar á Austria a deanteira n'uma liga compacta dos estados ca
tholicos da Allemanha do Sul, que equilibrasse a influencia da Prussia protes
tante ao norte. Era, na essencia, a mesma idéa que originou a guerra dos trinta
annos. » Em que deu, entretanto, n'um e n'outro paiz, a tentativa? Napoleão
acabou maldizendo a concordata como « o maior erro do seu reinado e da sua
vida.» (,); e a Austro·Hungria teve que pagar cruelmente a politica ultramonta

na da casa de Habsburg-Lorena com o colossal desbarato de Sadowa. «O apoio da
igreja, II exclamava o deputado austriaco a que alludimos, « devia assegurar
o nosso triumpho, e não serviu senão de preparar o nosso destroço. II

Se os estadistas brasileiros tiverem. segundo é de crer, o bom senso ere não
erplorar como instrumento politico a questão religiosa, e cingirem-se ao pensa
mento de não aUender, na solução del1a, senão ás condições justas e equitativas
de compatibilidade entre a sociedade religiosa e a civil, a consequencia ha-de ser re
rejeitarem-se ao mesmo tempo o exemplo austriaco e o francez. !\Ias, se,
pelo contrario, ainda assim, obstinarem-se na idéa de concordata, hão·de sair·se
em vão do intento. Para que esse revez lhes não acontecesse, mister seria que
Roma tivesse o direito, ou o animo, de ceder.

Primeiramente. esse direito, em presença das doutrinas orthodoxas, não
n'o tem. Claro é. de feito, que um accordo aUento ás legitimas prerogativas

do estado não se concebe sem o beneplacito, sem o reconhecimento das liberda·
des modernas, sem o principio da egualdade perante a lei applicado li igreja,
sem o casamento reduzido á sua condição natural de contracto civil, sem a sup
pressão das incapacidades poliÚcas por causa de religião. Ne,nhuma dessas con
cessões póde o catholicismo pontificio fazer ás tendencias hodiernas do genero
humano. .

As leis Siccardi tinham estabelecido, no Piemonte, a admissibilidade egual de
todos cidadãos as funcções publicas. Pois essa foi urna das máculas p!ccaminosas. por
onde mereceram o anathema do episcopado e de Roma. «Protestamosll, escreveram
os bispos ele Marca, « e reclamamos contra o decreto que declara não trazer a di
[erença de religião dilIerença alguma na fruição e exercicio dos direitos civis e

politicos, e que, portanto, supprime todas as incapacidades até agora inberentes
aos israelitas e christãos acatholicos. Esse decreto... é de todo em todo opposto
ao Sacrosanto direito, que a igreja tem. de exigir, e á rigorosa obrigação, que
incumbe aos principes calbolicos, de ministrar·lhe, com a força' do seu braço,
protecção, ajuda, apoio, em tudo o que interesse a perpetuidade, prosperidade,
vanta~ens e propagação della. Longe de amparar, de assistir, de auxiliar, e defender

a igreja calholica e suas santissimas leis, calca· as esse decreto audazmente aos

(') DE PRADT : Lts quat1'e cOncordats,. II, pag, 269 e 4.99,
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pes', 'facilita o desprezo e renúncia <fellas, rarêa e di~cuIta as conversões de hã·
tetbdo':t'o .. foíne'nea e determina as apostasias de catholico~, É. em suínma, esse
deci'eto' u)n'a i'/Íit~1"ia sangJoenta. uma publica offensa lí antiguidade chl'ista,

I _

á sublime salJeclO1°ia de taíitos conêilios. padre., doutores, é' detantó:~ santos
po?iti'(ir.es, que. por seus escriptbs e constituições. estabeleremm. confll'1nam?1t
e sáncdollaJ"am as inca~acidades, que, com um- rasgo de penna, esse decréto
aboliu e revogou. » (.) Isto professavam os bispos; e o ponlifice romano assélou
essas aillrmativas' com o immutavel criterio da sua' auctoridade infaliivel. (**)

fJ casan'iento' civil não importa menor infracção dos canones doutrinaes do'
neo-catlÍólicismó, contrarias, é certo, :is boas tradições da igreja, mas firmados
hoje no fUbdamento' indiscuti vel d.a infallibilidade papal. N'uma carla, que ficou
celebre, dirigida aos 19 de séte'm bro de 185'2 ao -actual níonarcha italiano, traçou
Pio IX com a maior firmeza os lineamentos da orthodoxia n'esta questão. « A ele
vação' do matrimonio á dignidade de sacraine~to », dizia o papa, « é um dogma
da igreja catholica ; só á igreja compete regular-lhe a validade, mediante as con
dições que o hajain de preceder e acompanhar.. Eosina a igl'eja, outrosim, que o
sacramento não é urna qualidade accidental superposla ao matrimonio, más a sua
essencia mesma; de modo que não contra1Jem união válida e légi(ima senão só os
que se recebem sacr~menlalmente; ao passo que os outros, qúe .rejei'tam o saara
mento, vivem em mancebia. Esta é a d'outrina da igl'eja, que a todos os estados
catholicós j'eleva acátaio e ad71iittir pOJo base de sttas leis n'este assumpto.
Urna lili civil, 'que pretenda fixar as condições necessarias á validade do cas~

mento, intl'omeUe-se 110 clil'cito imprescl"iptivei, que ci igJ-eja cabe, de estabe
leceI' quanto diga respeito á administração dos sacramcntos, e vl:ola o dogma de
tJ catholica, em cuja conrurmidade lodas as causas matrimolliaes tocam pr'ivativao

mellte aos juizes eeclesiasticos.» N'outro documento analogo. de 20 de julho de
1855, a proposilo de urna tei tessinense, que discriminava o contracto da solém'ni
dade religiosa, a mesma these foi novamente dogl,natisada. Terceira carta aposto
lica, em 31 de abril de 18G8, declara a instituição do casamento civil «( absoluLa
mente abominanrla ; matl'imonium civile OmM?tD .abominandum. »

Pam apadrill1Jar a theoria ultramonLana, qne avilta o contracto matrimonial á
condição de' um ({ torpe concubinato» (so".3'o conct~binatoJ. na expressão do
summo pobLind ('''), uma nova fraude veio adrlitar o thesouro das improbidades
lradicionaes de Roma. Deturpou-se furtivàmenta um do~ canones discipJj'nares do
concilio de Trento. Uma quasi imperceptivel alteração de uma desinencia latina,

(') Hist. wni". de l'Êglise cath. par ROU·RD.ICElEIl, contin. par J. CUA.<X'rJlEL
A1lnal. éc,cles. de 1816-18ü6; pag, 427.

(H) A (\m.pliaç~o aQs acatholicos do direito de acccsso :! todas as dignidades
civis foi terminaoLempnte r.ondemnada pelo papa, 00(00 infensa ao cathoLicismn.
desde a inauguração desse principio sob a revolução fra·nceza .. O aresto a que allu
dimos fui proferido por Pio VI, Il'uma allocução cm consislorio secreto, a 7 de
março de 1700. « Habiles facli sunl acatholici ad omnia gerenda muoicipalia,
civilia, militaria munerã»: tal, segundo o pontifice, um dos crimes da heresia
revolucionaria. V. B1"e(s et Inst)'uctions 'de N. S. P. Pie VI deptâs 1190
jt~sqt~' it 1196. Rome, 1196. pag, 4.

~...) Discr)7"si de P'ío IX. Roma, 1812,1873. VaI. I, pago 193. VaI. II, pago 355.
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a sua'vc mudança de um accusativo em' abblativo, a simples elisão de uma con
soante deu voga á opinião 'que identifica indissoluvelmente o matr imonio á cere
monia sacramental. (T)

Hoje, enfre catholicos fieis ao papado, impos,;ivel é a duvida, O Syllabus é
decisivo, affirmando que, enlro chrislãos, o conlracto não constilue casamento;
que n sacramento é inseparavcl do pacto; qu'e as causas malrimoniaes e
esponsalicias pertencem. por sua natureza intrinseca, aos tribun.aes da igreja. (")
As instituições contrarias a esses cauones doutrinaes do cathol1cismo pontificio,
consagradas presentemente em quasi todos os paiies livres, e de indeclinavel
Ul.'1lencia entre nós, a tiara tem-u'as reprovado como « fals:ls, temerarias, es
candalosas, erroneas, a([rontosas á santa sé, derogatorias dos direitos della. sub
versivas do regimeu da igreja e da sua divina constituição. scismaticas, herelicas,
attentatorias dos canones do concilio tridentino. I) ( ••• )

Se acaso, em desprezo da orthodoxia romana, a legislação allribuir validad6
á alliança natural sob a' sancção das fórmulas civis, licito não é ao catholico
deixar de haver como impura e vã a instituição que serve, na sua patria, ,de
alicerce á família 6 á successão.(·· .. ) Os que oão tiverem a alma bastante escrava
para, ,na sua consciencia e na sua vida, olhar e tractar como casas de prostitui
ção' abrigadas á sombra da lei, os mais respeilaveis lares, onde haja apenas,
a (alha de não ler penetrado lá a benção do paJre catbolico.-csses ipso facto

incorrem na maior das censuras papaes. na excommunbão maior. com absolvição
reservada, salvo artigo de morte, ao pontifice romano. (..... )

, J') V. A, HERCULANO: Estu,dos sobl'e o casamento civil. 2.- serie, V. A versão
O1:lgmal e autbentica, exarada nas principaes edições, é: Cum igitu,' matl'imo
?num in lege evungelica vetel'ibus connubiis pel' Chr'istum gratiam pmestet.. , J)

(De Sa~: malr., p". Si 4). Nas edições ulteriores, publicadas com a approvação
da Curla, o m de gmtiam desappareceu. Segundo a primeil'a redacção, o pen
samento do concilio presuppunba legitimo o contracto matrimonial (conl1ubium), a
que? sacramento não \'inba seuão conferir, accrescentar a graça. prrest01-e g1'atiam,
por Intervenção de Christo, pel' Christum. a segunda redacção, porém, o verbo
prre$/a1"l1 assumia a forma neutra, e, portanto, a accepção correlativa de exceder,
leVai: vantagem. O resultado era licar o trecho, n'e,le caso, significando que « o
matl'lmonio, na lei evangelica, por intervenção de Cbristo. avantaja-50 na graça
~o antigos casamentos.» Na primeira hypothese a "raça advem, pelo sacra
mento, ao consorcio validamente preexistente; na segunda, o casamento c!Jristão
eIclu~ o contracto, ou o absorve em si primordial e inseparavelmente. N'uma,
a JUl"Isdicção do estado e a da igreja não se repellem,-coexistem, distinctas, cada
(IUal na Sua esphera; na outra, a competencia da igreja é absoluta. e oppõe-se a
do magistrado secular. A liquidação dessa falsidade ultramontana é um dos pontos
maIs CUI'IOSOS nos maguificos opusculos do grande historiador portuguez.

, (~') As proposições rejeitadas são; « Vi contractus mere civilis potest inter
cbrlsl1anos cunstare veri llominis matrimoniurn.» (Syll., LXXIII) « Matrimonii
sacramootllm non est ni~i quid contractui acces.orium ab eoque saparabíle. »
(', yll., LXVI) (l Causae mntrimoniales et sponsalia, uàpl~ naturà, ad lorum
olvllo pertinent. » IIbid.. LXXI V).

( ) DlIlla Aposlolíco.e Sedis. de 22 de agoslo de 1851.
, ( ) O erro anuthel11atisado é: « Trideotini forma sub infirmitatis poenà Don

obll.gat, ubi lex clvilis aliam formam praeestilllat et velil, bac nova forma inter
veOlenle, matrimonium valere.» (Syll., L XXI) V. bulia Ad Apostolicae Sedis. ~ :1,

(..... ) « ...• quoad laicos excommunicationis majoris ipsn faclo incurrendae,
~uor.um absolutionem et relaxationem Nobis, et successoribus Nostris Rom anis
ronl1ficlbus re.servamus exçepto tantum quoad excommunicati0I!cm morti ii1'
Jculo, » Ad Apostolicae Sedis, ~ 4.
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Quem conceber a idéa de uma cpncordata, onde essa reforma figure entre as
concessões da curia, reQicta primeiro n'essas comminações formidaveis. Considere na
impossibilidade inv~ncivel, que esses decretos revelam, de um accordo pacilicador,
onde essa clausula tenba entrada. Note que no Brasil mesmo, no seu parlamenlo,
essas pretenções da igreja a uma alçada exclusiva sobre as leis fundamentaes da
sociedade domestica têm-se invocado como direitos imprcscriptiveis da hierarchia
romana. (*)

A adhesão da cu ria ao principio da egualdade perante a lei, applicado contra
os membros do clero pontificio, é outra impossibilidade. Dogma li do caLholicismo
romano que as immunidades e privilegias assim da igreja em commum, como
dos seus 'oillciaes individualmente, são instituiçõcs de direito divino. e. pois,
superiores ao humano arbitrio. í")

No mesmo obstacl110 tropeçaria o tentame de subordinar a promulgação dos
documentos ecclesiasLicos ao prazimento da auctoridade leiga. Segundo os
canones da tbeologia orthodox:a, a independencia da jerarchia clerical nas suas
communicações com a christandade é jus inviolavel dessa jerarchia, não como co
roJlario do principio da liberdade religiosa. como applicação ordinaria do direito
commum, idéa que importaria nivelar juridicamente a confissão pontific,ia as
dissidentes, o que Roma decididamente repelle, mas como attribuição de um poder
superior, preeminente ao do estado,-a snpremacia papal. « Como»; dizia Pio IX,
annunciando ao coJlegio dos cardeaes a concordata de 1855, ( como o pontiliee ro
mano tem, de direito divino e por toda a igreja, o primado de hODl'a e jurisdic
ção, ficou este dogma catholico expresso em termos accentuadissimos no proprio
acto, repudiando-se, pois, radicalmente. eliminan~o-se, extinguindo-se a opinião
falsa. perversa. em extremo rumesta e de todo em todo infenslt a esse divino
lJrimaclo e seus direitos. essa opinião-a todo tempo condemnada e proscripta
pela santa sé-que requer, no tocante as cousas espirituaes e aos interesses
ecclesiasticos, o placet ou exequatttr do governo civil.» (oO')

Logo, de direito irrita e nenhuma seria, deante do neo.catholicismo, a con
cordata que estipulasse a annuencia da auctoridade espiritual a taes instituições.
A celebração de um accordo sobre clausulas semelhantes, ou quaesquer outras,
como a emancipação religiosa, que tenham proximo ou remoto parentesco com as
idéas essenciaes da cÍ\'ilisação moderna, fóra, da parte do ultramontanismo, iste
é, do pontificado romano, uma abdicação suicida. A igreja não muda no sentido
liberal; ha-de, antes, requintar na direcção opposta. Emquanto no seio della

(*) ( Ainda, senhor presidente, o honrado senador pela Bahia contl"al"ía a
sua JJ,-o(issão àd re de catltol'ico. quando não duvidou declarai' que não he
sitaria, se julgasse opportuno, estabelecer entre nós o casamento civil! Para sua
exa. a diDiculdnde religiosa uão Linha valor, o que paree'o singular em presença
dos eanones J, 4 e 1'2 da sessão ::!i do concilio de Treoto, independente dos
arts. 66, 69 e 70 do Syllabtts, que fulmina exeommunhão maior contra os que
pretenderem contestar á igreja o direito de legislar sobre o ca:;amento. visto que o
contracto não se póde separar do sacramento.» CANDIDO MENDES: Disc. no
cnado, a 30 de junho de 1873.

(") A heresia é: ( Ecelesire el per~onarum ecclesiasticarum immunitus a jure
civili ortum est. » ( S!lll., XXX. ) •

("*) AlIoeução Quod pro apostolicá, de 3 de novembro de 1855.
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teve existencia uma raiz de fé christã, de fé espiritualista, natural era, facil, ulil,
urgente. imperioso, renunciar a esses instrumentos de influencia temporal. Hoje.
porém, que apenas uma superficie de superstição mystica ou pagã encobre um
pensamento inabalavelmente arreigado, de dominação politica, o talisman da
igl'eja, o segredo essencial do seu prestigio está na fil'meza da sua obstinação,
no personificar a reacção. e desenvolvei-a na rasão 'directa e em sentido contrario
ao do movimcnto leigo. « Tudo anuuncia», diz um dos puhlicistas hoje de
mais nota. «que, no dominio espiritual; este abalo ha-de levar a igreja a buscar
mais força, não n'uma transformação que a rejuvenecesse demasiadamente, fa
zendo-a susceptível de ser desconhecida aos olhos dos seus, mas, antes n'uma amr
mação mais energica da sua infallibilidade e n'uma cxaggeração ainda maior dos
seu principios. A exaltação dos sentimentos ultramontanos, ao menos para cá dos
Alpes, o acordar da fé e do mysticismo, as assembléas e a propaganda do clero,
a urgencia de concentração e dictadura em tempos de provança, todas as cir
cllmstancias resultantes da crise actual parece haverem de impellir o papado por
essa vereda ádeante, Os votos manifestados por alguns liberaes sinceros, por
alguns espiritos eminentes não se realisarão; com viva mágoa deites, mas com exal
tação não menos .viva dos patronos officiaes da orthodo'xia, a igreja será prova
velmente. mais tarde. o que atê agor a tem sido. Lembrem-se de que as maiores
pro\'ações, de ~que nem a longa residencia em Avinhão, nem a Reforma, nem a
revolução franceza, nada a poude cohibir no desenvolvimento dos seus principios,
e,tudo alongou-a sempre do pensamento mpderno». (*)

Para nos convencermos de que o espirito ultramonlano vae recrudescendo no
seu pendor retrogrado, á maneira que o seculo XL"{ accelera o seu impulso
progressivo para a liberçlade. basta cotejar a concordata de 180t com a de 1855,
Na primeira limita-se o catholicismo a estipular para o culto a liberdade e a pu
blicidade, submeLtendo-se aos « ?'egimentos de policia que ao estado pa?-eçam
conveniente~ á publica t1'anquillidade » (.. ); conforma-se ás instituições do
paiz; desprende-se de munclanas aspirações; contenta-se com a independencia, a
paz e a auctoridade nas relações domesticas da communidade espiritual. No se
gundo convenio mudaram-se os papeis, Já então affinna a igreja uma autonomia
secular, anterior e superior ao estado; e, firmada n'um supposto direito divino,
Impõe á auctoridade civil, redú'zida á condição de subalterna, « todos os direitos
e todas as prerogativa,~. que, PO?' (o?'ça da o?'dem instituida PO?' Deus e pelos
canones, deve lograr, » (Art. I) Quo conquista I e com só meio seculo de inter
val10 I

Dirão que a concordata fraDceza foi obra de uma espada victoriosa, e não
expressão da vontade livre da igreja. !\Ias Dem por aqui saem bem os concorda
listas, Se s6 a pressão violenta de uma tyraDnia colo sal. como a de ]]onaparte,

- era capaz de grangear da igreja respeito a instituições que estão encrustadas DO
amago da sociedade moderna, tanto maior motivo para desesperar de uma traD-

(0) E. LAVRLEYE. Étt,des et essais (Paris, 1869). Pago 51.
(") « Religio catholica, apostolica, romana, libere in GalHa ~~ercebitur.

Cultus publicus erit, habitá tamell ratione o?'d~nationumquoad poltttam, quas
G1tbe1'?lÚ,m pro publicá tl'a'l'lquillitate necessar'ías existimabit.» (Art. I)



CCVlII INTllODUCÇÃO no TllA.DUCTOR

sacção inspirada no pensamento de mutua justiça. J. em nenhuma potencia tem,
o'e'stes dias, para impol-o a Roma. o jugo do ousado conquistador francez ; oem,
quando o tivesse, com esse luxo de prepotencia, com esse abuso da fotça lucra
ria nada senão grandp.s calamidades nacionaes,

Logo, o que importa é determinar até onde, sem essa pressão exterior, será
susceptivel de chegar, no presupposto das mais benevolas disposições, a coudes
cendencia papal. Para esta apreciação ahi temos um crilerio recente e irrecusa
vel : o exemplo da Austria.

Commovida pela grande lição de 1886, a opinião publica, n'aquelle paiz, im
pelliu a corôa ás reformas liberaes. Todas as provas possiveis de moderação, lino
diplomatico, sabedoria politica e respeito aos melindres. c1ericaes deu o primeiro
ministro, Das negociações com a cu ria, preoccupado em obter as modificações imo
prescindiveis á subsistencia da concordata. Oresultado foi a mais cabal decepção. Bal
dado o esforço de obedecer li soberania nacional sém provocar às iras pontificias, outro
alvitre não teve mais que lançar-se nos braços do paiz, As reformas que. cauta e re
flexivamente, promoveu, são modelos de bom senso e circumspecção legislativa.
As primeiras, votadas em 1867 e 1868, eram de uma timidez extrema. Reduziam
se a sujeitar aos tribunaes leigos os pleitos m~trimoniaes; a auctorisar, como re·
curso contra a denegação do saCl'amento por parte dO'clero call10lico, o casamento
civil; a libertar o ensino do monopolio da igl'eja; a preceituar que, ~os casa
mentos mixtos! os filhos seguiriam, correspondentemente ao sexo, a religião pa
terna ou materna. Tanto bastou para attrahir de Roma fulminantes sentenças,
Sobre o gabinete e o throno caíram 'os mais violentos anathemas destinados
pelo ultramontanismo aos apostatas e here iarchas. (') No Reichsrath o padre
Greuter, campeão da curia, equiparou a agitação anti·concordataria ás paixões
sanguinarias e infrenes da tUI ba romana, cscrava dos Cezares, quando os gritos
de « christiani ad leones» estrondeavam no circo, na antiga capital do orbe.

Com as leis de 1874, complemento daquellas, as hostilidades redobraram de
furia, Um desses decretos revogava a carta de 5 tle novembro de 1855, que
ratificara a concordata; deixava ás auctoridades clericaes o provimento dos
cargos ecclesiasticos. reservando apenas ao estado o direito de recusa, e exigindo
nos nomeados o indigenato; prohi~ia os meios coerciti vos temporaes na disci
plina da igreja; sujeitava os sacerdotes infractores da lei á jUJ"Ísdicção d\Js tribu-

(') A 22 de junho de 1858, n'uma allocução proferida em cunsislorio se
creto, reprovava o summo pontifice, corno execrandos, todas as reformas recente
mente decretadas pela camara e já sanccionad,ls pela corlia. Era alli anathema
tisada, entre outras, cc a odiosa lei de 2t de dezemhro, essa lei que esla
belece a liberdade completa de todas as opiniões, da imprensa, de toda a'
especie de fé, de todas as consciencias e doutl;inas; que auctol'isa os cida·
dãos de todos os cultos a erigir institutos de educação, e admitte no estado,
em pé de cgualdade, quacsquer sociedades reli;;iosas, sejam quaes forem. II

Sobre a nova le~islação religiosa da Austl'ia pl'onunciava o papa sentença peremp
toria e i rrevogavai de Dull idade: « Pela aucto7-idade g,Ut nos cabe, decla'
ramos nt,llos e sem vigor, de si mesmos e nas suas consequencias, assim de pre·
sente como de futuro, todos esses decretos. Pelo que toca aos auctores dessas leiS,
particularmente aos que, lisonjeando-se de catbolicos, não D'as temeram propor,
approvar, c p()r por obra, nós os conjuramos a que não esqueçam as penas espio
rituaas, em que, por força das constituições ecclesiasticas e dos decretos dos con
cilios ecumenicos, ipso (acto incorrem todos quanto.s violam direitos da igreja, I)
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naes communs; submetlia as pastoraes e instrucções do episcopado ao Iicen
ceamento do governo; restringia a jurisdicção do estado sobre a fazenda e insti
tutos ecclesiasticos ás Iiypotheses estrietarnente inevitavois. Outro. relativo As
ordens religiosas, punha sob a dependoncia de prévia auctorisação administrativa a
fundação de novas corporaçues dessa especie, e, vedando o ingresso de menores
em casas múnasticas sem o consentimento dos paes, não admittia os votos senão
a maiores de vinte quatro annos. Sob o systema que liga a igreja ao estado me
diante institUIções temporaes, leis JÍlais tolerantes para com a igreja, nos limites
do respeito á legitima e inauferivel soberania do estado, não n'as podia haver,
Estavam entre 05 tres systemas radicaes: o nltramontano, que enfeuda o poder
secular á tiara; o josephillo, que se avisinlia da extremidade opposta; e o ame
ricano, que separa absolutamente as duas auctoridades. Era, portanto, essa legis
lação o regimen de equilibrio mais equitativo, que um governo viril, mas discre
tamente justo, podia transigir eom o papado. Entretanto, a repugnancia, a in
transigencia, as maldições do Roma contra o ministerio cisleithaniano foram intrac
Laveis e desabridas.

Que possibilidades tem, pois, a coroa brasileira de alliciar, ou conquistar o
que a Austria· de nenhum modo conseguiu vencer? (') E, a não ser o da servidão
do estado, que nem o proprio povo poderia validamente decretar, que outro
regimen, no caso de preferido o alvitre d" uma concordata, serviria dignamente
de alvo a negociações entl'e o :mperio e Roma?

be todos os systemas passiveis no traeto entre a auctoridade civil e a reli
·giosa. nenhum contraria tão substancialmente as noções mais elementares do go
verno constitucional como o concordatario. Justificam os ultramontanos esses
tl'actados anomalos, para os quaes nem a diplomacia nem o direito politico encon
tl'aram até hoje uma cathegoria sensata, com a theoria de que « a igreja não é
simplesmente um culto organisado; é tambem u~ verdadeiro poder. ,) Essa
excentricidade juridica entre nús mesmos, nas camaras legislativas, tem-se já
por mais de uma vez professado e apoiado. Foi uma das famigeradas lheses
do nosso cavalleiro do Syllabt's no senado, entre as bellezas da sua canonica

(') Eis o que, n'um protesto oUicial contra essas primeiras leis austriacas,
moderadissimas, como se vê, escrevia a de Beust, em :lli de maio de 1363, o
nuncio apostolico em Vienna, Fancinelli: « Os factos contra os quaes a santa sé
telU o direito de levantar-se, de tal natureza sào que, além de infringirem à con
cordata, contrariam as maximas fUllclamentaes de, ?'el-igil1o e as mais sa
gmdas leis ela ig?·eja. Taes sào: 1.0 a lei do casamento; 2.° a das escholas; 3. 0

a chamada lei interconfíssiona1. Pretender entregar os pleitos matrimoniaes á le
gislação e jurisdicção do estado, e querer secularisar o casamento, reduzir· um
~acramento da ign!ja a simples contracto ci.v.iI, é apagar ~e um do~ actos mais
ImpOl'tantes.da Vida o nome de Deus, e sacl'lftcar as conSClenClllS. Essa nova le
gislaçãu ant-ich?'istl1 é Ilnitação de um paiz. que a deve á mais cruenta époch.a
de sua historia, c para o 4ual f"i sempre de todas as suas calamld~des u mais
tr~menda. A igreja, portanto, repellirá etenwmente como contl'al'!O a StUt dou
tnna, este prineipio que inspirou todas as provisues da recente lei sobre o casa
menta: - O estado 1:50 pOde abrir mão do direito de legisladur e juiz n~ questão
matrimonial. -Outra, c bem grave, transgressão da concordata é a \el concer
nente ás escholas. O ensino da religião e da moral pertence ao sacerdoclO, e
paI' e!il'eito div'ino. Tolher-lhe o desempenho oilieial desse dever é lesar os ma"ÍS
santos diTei tos cla ?'greja e dos que tên) obrigação de ouvir-lhe as lições, a saber,
de todos os eatholicos. ))

P. C. IlíT. 27
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oração de 30 de junho de 1873. Se, adoptando a palavra «( poder» na accepção
mais ampla, quizessem com essa phrase dizer que a igreja é uma força, a
representação de um pl'incipio, de u(l1a energia, de um inslincto, de uma lei
moral, não havia que embargar-lhes o asserto. Mas essa força, capaz de pro
duzir no individuo e na sociedade phenolllenos, tl'ansformações exteriores". não
actúa externameote senão pOr uma infiuencia indirecta, cujo objecto ha-de ser cs
trictamcnte a consciencia. Ora, não é com um po~er constituido assim exclusiva·
mente na esphera espiritual que se ajustam ~onvenções diplomaticas.

Accresce que, se ao catbolicismo pontificio deve a sua vasta e profunda acção
no gencro humano assegurar ,prerogaLil'as analogas as da soberania civil, empare
lhando-o, de egual a egual, no mesmo terreno, com o estado, em transacções de
natureza, auctoridade e elTeiLos semelhantes aos das transacções inte,rnacionaes,
não ha ,entender por que o mesmo direito se não reconhecerá tambem ás graudes
innuencias moraes ou sociaes, mais ou menos regularmente corporificadas n'essas
poderosas entidades collectiv'as, que tão, extenso prestigio exercem no desenvolvi
mento da humanidade. Cada um dos cul!os que entre si repartem o mundo, uma
vez que contasse adeptos no paiz, ainda que em minoria, por diminuta que fosse,
teria fundamento a pretender que lhe reconhecessem o mesmo car~cter. As idéas
cosmopolitas, encarnadas em associações que se ramificam indistincta e indefinida
mente no seio de todas as nacionalidades, podiam reivindicar egual vantagem,
Ahi estava então, logicamente, o governo levado a negociar acerca do culto
o das instituições civis, da orthodoxia e da heterodoxia, do dogma e da orga
nisaç,ão politica ou economica da sociedade, com a curia, a synagoga, os sy
nodos protestantes, a maçoneria ou a internacional. Cada um desses 110deres te
ria, ao pé da auctoridade civil, a sua embaixada. A condição é analoga: não
vemos por que a consequencia haja de. ser differente. Se o catholicismo estriba a
sua inculcada supremacia temporal n'um pretenso tilulo divino, a authenticidade
desse titulo sobrenatural s6 entre catholieos ultramontanos poder-se-ha invocar.
Ha, no paiz, necessariamente uma fracção que não pertenee a esse gremio; e basta.
Alem de que, o estado não tem competencia theologic:a, em que firme, entre os
documentos de habilitação que exhibe a tiara, e os que exhibcm as outras con
fissões religiosas, as outras communidades moraes, um juizo de selecção.

, Se não é no sentido puramente moral que a igreja merece aos fieis as rega
lias de um poder; se no sentido politico é que lhe reconhecem esse caracter, te
remos então sanccionac\a a mais exccntrica das abelTações. Em qu,} qualidade
celebra a igreja estipulações com o pOller civil? Como um estado estrangeiro ?
como uma potencia mnndana? Mas que gigantesco absurdo então I Que conse
quencias!

Entre as tiiversils clausulas tie intieclinavel rigol' n'esses convenios, e que a
igreja por nenhum caso largará de mão. uma das principaes é a instituição dos
bispos. : N'um paiz onde a igreja ó alliada á auctoridac\e secular, o episcopado
tem necessariamente funcções mix.tas, exerce, ao mesmo tempo. um mister espiri
tual o um cargo administrativo. É o cor'ollario fatal do subsidio que recebem.
dos privilegios politicos inherentes ao culto de que são ministros e dos elTeitos
sociaes privativamente eonsequentes á consagr ação religiosa imposta li validade
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legal dos actos fundamentaes da vida civil. Portanto, se é como chefe de úma
sociedade terrena, estranha ii nacionalidade, que o pontifice romano entra como
parte outorgante nas concord'ltas, o resultado é a enormidade incomparavel de
se admillir a um soberano estrang"il'O' o direito de copartecipante, com o go
verno do paiz, na escolha de funccionarios do estado. i\lenos singular não é, na
outra hypothese, a iUação, bem que de outro genero seja ahi a eriginalidade;
porque, se é como regente de uma sociedade espiritual, excepcionalmente inves
tida por Deus em prerogativas superiores ás leis da politica humana, que a tiara
negoeia esses ajustes, eutão reduzido ficaria, em taes pactos, a uma burla, a uma
fórmula tabelliÔa, o concurso livre da soberania nacional, requisito im
[Jretel'ivel nos contractos inlernacionaes, como, nos privados,.a livro concurrencia
da vontade individual.

Tão monstruoso é esse corollario, tão extravagante a originalidade de uma
transacção diplomatica entre os representantes de um interesse ullra-tumulur e os
legisladores do mundo. visivel, que apenas o poder temporal, boje e:I:tincto, dei
xava uma apparencia de curialidade ao caracter politico presupposto, cm taes
convençüe', no papel do Padre Santo. D'ahi o dizer Paradol que « um dos con
seclarias graves e embaraçosos do regímen estabalecido pela concordata é a pre
cisão de manter a todo transa a auctoridade temporal da santa sé; porquanto
inadmissível fôra que esse accordo e essas relações sulisistissl'm entre o estado,
por uma parte, e, por outra, o papa', quando o papa se tornasse em subllito de
um principe estranho, ou n'um como apostolo, erradlo de territorio em terrilorio.)
«Temerario seria), continuava elle. «predefinir cousa alguma quanto á duração ii.
limitada aLI o proximo fim do poder temporal assentado em Roma; poróm evi·
dente é que a concordata suppõe a perpetuidade desse poder, e absolutamente
não comportu uma situação diversa.» l')

O célebre publicista escrel'ia antes dos successos de 1870. Hoje, portanto,
com a occupação da capital do catholicismo pela llalia unificada, com a consoli
dação da unidade italiana mediante o governo representativo, de dia a dia des
envolvido por um rei lealmente constitucional, o juizo de quem quer que acceite
esse argumento como critcrio decisivo não poderia vacillar na condemnação desses
tractados politico-religiosos, diplomatico-espirituaes, dessas convenções hybridas
e sem nome, em que a igreja e a soberania civil reciprocamente cercêam a inde
pcndencia uma ii outra.

Derrocado, como está presentemente, o throno pontificio (e para nunca
mais ergucr·se), outra cousa não ficam sendo os convenios concluidos entre o
estado c o chefe do culto romano senão meras estipulações entre a aucloridade
secular e uma confissão religiosa existente no paiz. Já que rei temporal não
é mais,-apenas como personificação de uma collectividade civil composta de
individuos jurisdiccionados á soberania naaional é que a santa sé poderá firmar
essa espeeie de pactos. Ora, os fautores mais eminentes do systema concorda
tario não acharam ainda, em falta de melhor, para esse genero de estipulações,
outra cathegoria e outras leis, senão as que abrangem e regem as relações

(,) La France Nouvelle; livro II, cap. IX, pago 239.
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diplomaticas de estado a estado. « A convenção com o papa e os artigos 01'

ganicos ll, escrevia Portalis, « partecipam da natureza dos tractados diploma
ticos, II (') Logo, em ultima analyse, o que vircmos a ter, n'essa cla,~e de
actos sem equiparação possivel no direito politico, é o ]Jrodigio de uma con
venção diplomatica entre os cidadãos e a auctoridade, entre os subditos e o
soberano.

Apontam commmumente as concordatas como recurso conciliatorio, Inconcebivel
erro é esse. Das discordias e hostilidades entre os dous poderes, temporal e
espiritual, a origem está nos conflietos de jurisdicção, O fim das tentativas eon
cordatarias é remover esse inconveniente, estabelecendo para cada hypothese
litigiosa a competencia .especial, que a tenha de resolvl'r. Pois esse desicleratwn
do systema falha totalmente, invariavelmente, necessariamente, toda a vez que uma
dessas collisões de auctoridade, inevitaveis sob qualquer legislação humana, per
mais previdente que seja, turvar a harmonia entre as duas sociedades. Quaesquer
qua forem as cautelas da concordata, o arbitl'io resolutivo ha-do sempre indecli
navelmente caber á santa sé, nunca ao estado; porquanto, segundo o Syllabtts,
nos conniotns le~aes entra 05 dous podcres, predomina o direito canonico ("), e,
nas questões de jurisdicção, os p,'incipes são inf03riore5 á igreja. (".) « Nos
conl1ictos com a auctoridade ecclesiastica ll, diz um dos publieistas que mais
elevada e profundamente discutem a questão religiosa, « n'esses conflictos, em
havendo intuito de chegar absolutamente a bom accordo, é sempre a igreja quem
dicta as condiçOes. Acaba o mais intolerante por triumphar do que o ó menos;
visto como, emquanto o primeiro invoca os seus dogmas inflexiveis, o outro
allega apenas de justiça e conveniencias. II ( .... )

Não têm conta, politica e juridicamente, os oJstaculos, que se oppõem á
adopção das concordatas. Como entidade moral, que é, dependente, na terra,
do genero humano, a cuja existeneia e transformaçlíes esta ligada, a igreja tem
sua vida interior c seu desenvolvimento, suas phases successivas e suas rovolu
ções violentas, stlas reformas legitimas e seus golpes de estado, suas degeno
rescencias da pureza primitiva o suas l'eproducções mais ou menos imperfeitas de
époclJas extinctas. « Entretanto ", diz um brilhante o ardentn def~nsor do
catholicismo, « para tractar com ~lIa, tem o eslado que encaraI-a sob uma f6rma
rIXa e determinada.» O resultado forçoso dessa necessidade é intuitivo. Ou a
manulenção do convenio depender.í indispensavelmente ela perpetuação do statu
quo no seio do catholici~mo; e então ahi vem o absurdo o o perigo de ver-se a
auctoridade civil obrigada a estudar e professar theologia, onvolvendo-se nos
movimentos intestinos da confissão protegida. para obstar a mudança~, que,
por força das clausulas estipuladas, illidiriam o pacto, e, não alcançando cohibil-as,

(') Rappo?'ts sw' le COllcol'dat de 1801.

(.. ) A these heretica é: « ln conflictu legum utriusque potestalis, jus civilo
prrevalet. » (Byllo, XLII.)

(''') E' anti-catholica a doutrina de que « in quresLionibus jUl'isdiclionis di·
rimondis principos superiores sunt ecclesiaJ ". (Syll., LIV).

(••••: E, DE LAVEr.EYE : La Prusse et l'Aut?'iche depuis Sadowa; vol. II,
pag, 380,
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denunciar como rôta a convenção. Ou, fossem quaes fossem as metamorphoses
na moral, na disciplina e no dogma, fosse qual fosse o alcance práctico dessas
transmutaçõe3, a concordata prorogar-sc-hia indofinidamente ao arbitrio de Roma;
e. n'este presupposto, a sociedade leiga. servil e nesciamente atada a um com
promisso sem compensações, teria frequentes vezes que assignar apropria ruina,
conformando-se ao papel ignobil de estipendiar theorias e pretenções oppostas
ao direito constitucional.

Entre as duas pontas do dilemma, a realisação da segunda, a resignação voo
luntaria do estado ao opprobrio de assalariar pusillanimemente uma propaganda
hostil á soberania secular, é incomprehensivel n'um paiz cu\lo. Fica a outra
hypothese, isto é, a do estado theolo;;o, armado com a allribuição do veto
administrativo contra as aberrações do dogma. Chimerica certamente não é
a supposição. com especialidade n'estes tempos, em que uma scisão immensa divido
o catholicismo, até hontem romano, em antigo c nov~ eatholicismo. Em quem
vae a auctoridade civil reconhecer a supremacia na igreja? No papa, ou na
auctoridade conciliar? Para os neo-catbolicos o pontifice é o depositaria univel'sal
da soberania religiosa: concentra em si o poder executivo, o judiciario, o le
gislativo. o constituinte. Na opinião, pelo contrario, dos que presumem de
representantes, que realmente são, da pristina theol'ia chrislã, o Padre Santo não
tem, no episcopado, mais alto logar que o de lJrimeil'o entre pm'es. Se por uma
concordata obrigar- e o governo a patrocinar o calholicismo,-quando o sacerdote
ultramontano denegaI' os meios de constitnir familia aos membros da communhão
que, no proprio seio do concilio de 1870, protestou, pela voz dos mais venerandos
bispos, contra o novo regimen da igreja, que resolução abraçará o estado? Estende
a mão aos dissidente3? lIlas então incorrerá nos anathemas de Roma, como pro
tector do scisma; e, no mesmo ponto, infallivelmente. a concordata não subsistirá
mais. Subscrevo á decisão ultramontana? Mas quem não vê que esse alvitro im
portaria negar a protecção constitucional aos que encerram estrictamente o ca
tholicismo nos limites da fú contemporanea á decretação da carta urasileira,
e preferir aos obs,ervadores severos da tradição catholica os adeptos da innovação
revolucionaria, desconhecida ao legislaGlor conslitu:nte?

Dirão que ao poder civil fallcce aptidão para sontonccar proOssionalmente a
lide, o que, portanto, o meio de obviar practicamente á difficuldade é acceitar
como representante da catholicidade inteira o seu chefo ostensivo, a auctoridade em
cuja pessoa a unidade e a perpetuidade da tradição religiosa encontram-se appa,
rentemente encarnadas. ~lcnos infeliz, porém, não é que a outra, esta solução. Com
ella converte-se o estado cm títere do Valicano; escravisa-se 'a uma apparencia,
que de um dia para outro póde não cobrir mais a mosma realidade. As religiues
eslão sujeitas á influencia do tempo, dos interesses humanos, das ambiçues poli
ticas. Ainda quando exteriormente se não transfigurem, demudam-se na substancia,
no interior; e a jerarchia, que officialmente se presume depositaria privativa da
verdade lI'adicional, póde prevaricar á sua missão, e traír a confiança da maioria
crente, No catholicismo preCisamente é o que acaba' de succoder. Até 1870 é in
dubitavel que a infallibilidade papal era ainda m;teria opinativa, D'ahi em
denote ficou sendo ponto dogmatico, perante a sapt!l sé, O que o não era ep:l
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1824. A situação actual é. portanto, visivelmente diversa daquella sob cuja inspi
ra~ão conferiu o legislador const.ituinte á confissão romana os apanagios de culto pri
vi:egiado. Um ponto discutivel revestiu o caracter de dogma; e com esse dogma
só, que attribuc ao prelado romano, seclttsi~ episcopis. independente do asscnso
da igreja universal ('), o governo absoluto, claro está que o catholicismo de agora
já não é identico ao dos tempos em que os synodos geraes eram ainda, na
igreja, os supremos juizes da fé. Nenhum espirita despreoccupado póde pensar de
outró modo, nem ha estadista capaz de desconhecer que a enxertia de um novo
dogma no symbolo da religião oficial pMe alterar, não só a essencia espiritual
do culto, como a sua acção externa, social, práctica sobre os fieis. e, portanto,
modificando as condições fundamentaes do padroado secular, impor aos legisla·
dores a abolição do monopolio religioso.

Assim pronunciava-se, com plenissima rasão. aos 13 de fevereiro de 1871;
n'uma circular acerca da ingerencia reclamada pelo principe-bispJ de Breslau na
disciplina de um instituto catholico estipendiatlo pelo governo, o ministro dos
cultos prussiano. « A outros tempos, absolutam'lnte estranhos ás decisões do con
cilio do Vaticano remonta a creação elo collogio do Breslau, bem como a destina
ção elo cabedal applicado á sua mantença ; c os profess'ores não discreparam das
idéas que como catholicas foram geralmente bavidas, no decurso de seculos, até
1870.» Ji\ no anno anterior, a 30 de dezembro, cohibindo as prctençües de auctori
dade arrogadas a si pelo ar.:ebispo de Colonia relativamente aos professores da
faculdade de theologia catholica, expl'imia-se no mesmo sentido o governo da
Prussia. A respeito dessa pretenção» (a de impor-lhes o dogma da infallibili
dade papal), escrevia de ~llihler, « fiz ver que, segundo o Si 26 dos estatutos da
faculdade de theologia catholica, na universidade de Bonn, formulados de accurdo
com a igreja, e couformes ii p,-ofessio ficlei Tridentinae, acceita eutre os profes·
sores dessa instituição, estava o exercicio das funcções delles suborelinado a uma
regra, que neio póde ntttdar sem a acquiescellcia do estado. » Em 18 de outu
bro de 1871 o episcopado prussiano endereçou iI coróa uma memoria collectiva,
instando com energia pela ultramontanisação do ensino calholico superior no paiz,
e sustentando a incapacidade profissional l' jurídica dos lentes refractarias ao
infallibilismo. « O que a \'ossa memoria diz », replicou, n'um aviso especial, o
ministerio dos cultos, « quanto a0 dever. incumbente a todo catholico, de guardar
perfeita harmonia com a doutl'ina da igreja. não é justo, senào até onele a dou
trina da igreja preservar-se intacta. Logo que lhe façam allerações, como succe
deu aos 18 de julho de 1870, o estado não tem obrigação nenhuma, nem nenhum

(') « Força é reconhecer que a auctoridade do P?pa, seja relativamente a
uma definição <.luglllatica uu á cundemnaçãu do erro, seja quando emltte decretos
sobre a disciplina geral, nüo depende nem da annuencla dos biSPOS, nem do snf
fragio dos sacerdotcs, nem da vontade dJ povo. » GOUSSET; .D,-Ott Canon; {l. 70,
pago 76. .

« Non jam dicenda ul infallibilitas Ecclesire, sed Papr.e.)) S'ynopsts alw!v.t.
observ., b. ~2, em FlllEDIIICU; .Documenta. ll, pago 23l. «ln ~che~ate nostro», diZia
Hefele, o grande historiador 4Íos concilios, « Papa a ][agtste1·!o. et ab Ecclesla
sejtmgittw. et quodammodo opponitu1·. Nos autem Cathollct, ut credo. nec
Ecclesiam sine Papa, nec Papam sine Ecclesia cogitare possumus, I) Synops.•
8. FlllEDRICU. lI[orlum., ll, pago 219,
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direito, de tractar como dissidentes, nas relações delles com o estado, os fieis á
antiga doutrina. Porque a igreja mudasse de doutrina 1150 penZem elles o direi
to á pl'otecção do estado .. e essa p,-otecção continúa a caber-lhes, corno d'antes. »
Pergunta-se agora : firmada hoje urna concordata, prevalecerá sempre, não obs
tante as alterações por que vã passando o credo catholico-papal ? No caso nega
tivo, teremos o poder politico, pela mais enorme das aberrações, entendendo em
assumptos canonicos ; no aillrmalivo, a sociedade arriscada á contingencia de mi
nislrar meios de vida a um cultu, que seja, corno é o da inrallibilidade pontifi
cia, a negação radical da independencia do estado.

Princip"io é de direito internacional, correlativo a outro de direito commum,
qne, se os pactuantes carecem de capacidade, o pacto n·ão tem existencia legal.
Dá-se esse vicio nos tractados. quando a estipulação abrange d'ireitos que nem á
soberania, nem, com maioria de rasão, aos seus delegados, é licito renuuciar. En
tabolando ajustes com a santa sê, não póde, entcetanto, o goyerno eximir-se a
concessões, que fatalmente importam a mutilação dessas prerogativas inalienaveis.
D'entre as inviolaveis attribuiçües da auetoridade secular, muitas, as mais impor
tantes, o papado não lb'as reconhecerá nunea. Tal, por exemplo, a de legislar
sobre a instrucção publica e sobre e mâomorta. Este, especialmente, Ó, talvez, o
artigo sobre todos santo da profissão de fé ullramontana. A igreja lembra-se
cpm estremecidas e invenciveis saudades do seculo XVI, em que do solo europeu
dous terços eram fazenda sua; da Hespanha de Felippe II, onde possuía mais de
meio territorio nacional (o) ; da monarehia franceza, que a deixou senhorear a
quinta parte do paiz; dos estados do papa, em cujo circuito seis decimos da terra
eram do clero e tres da alta fidalguia, serva da curia. Como a praxe inalteravel
de Roma é exaltar :í fúrOlu!a de dogma cada uma das expressões da
sua ambição politica. não tardou a propr'iedade ecclesiastica em receber
essa consagração. Em defesa desse canon o non possumus papal é in
Ilexil"el. « Todos os que têm discorrido acerca do direito natural e divino »,

asseveravam, em 1855, os bispos sardos, « reconhecem á igreja o direito de pos
suir bens temporaes ilLdepencZentemente do poder civH» (oo) Contra os que
não admiltem ao catholicismo romano o privilegio iltgenito. legitimo e eterno de
adquirir e possuir, o anathema no Syllabus é decisivo. (' 00) A querer, por·
tanto. com a santa só um accordo leal, outro alvitre não tem o estado
senão approximar-ie. mais ou menos, da concorelata austriaca. onde, sem a mini ma
pr'ecaução em faval' da sociedade l'eiga. so convencionara a absoluta independen
cia e extensibilidade i.nflnita da mãomorta. (....) Ora, a prerogativa de fixar ore·

(') W, H. PRESCOTT: The hístory of the ,oeig?t of Phil-ip the second"
book lI, chapo V•

. (,.) Unível's, de 8 dll janlliro de 1855. (Apud, DonD.ts-D~lIOULIN e F. HURT:
Re(. cathol.; pag, !lO.)

" (".) O erro está na opinião de que (' ecclesla non h~bet nativum ac legi-
tlDlum jus acquirendi ac possedendi. » ( Syll.. XXVI)

(.... ) « A igreja fruirá sel~ direito de adquirir livremente novos bens por
qualquer titulo legitimo. Fica-lhe de modo illviolavcl solemnernente asse·
~urllda a propriedade assim do que presentemente possue, como do que para
o deaote adquirir, Eml1uallto ós antigas e ulteriores inslituiçõlls ecclesiasticas,
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gimon oconomico da propried~do, e instituir-lhe as condições de acquisição, frui
ção o transmissão é elemento integrante da soberania civjl. Desistir de al
guma dessas altribuições constitutivas do poder publico. é manietar o paralysar
{) estado. Nenhuma concordata póde, porém, existir legitima, ii luz do catllolicis·
mo pontificio, se não encerrar essa criminosa cor.ccssão.

Verdade seja que a de 1801 desconhecia esse dominio eeclesiastico privi
legiado, inaccessivel, por uma renuncia absurda, ti acção da auctoridade secular. (')
Mas uma de duas: ou o estado, ti imitação da Austria vinte annos atraz, reconhece
mais ou menos amplamente á igreja essas immunidades inju tas, anachronicas e
funestas; ou, por um complexo de circumstancias extraordinarias~ menos
verosimeis hoje que nunca, obtém, com singular felicidade, que Roma levante
mão dessa exigencia inadmissivel.

No primeiro supposto, uma vez contrahido um dia o vinculo convencional,
não lia mais em tempo algum, perante os canoDes, distracto possÍl'el. Exorbi
taram do manl1ato os mandatarios da nação; lranspuzeram os limites da sua ca
pacidade legal; traíram a soberania do estado. Em casos laes permilte o direito elas
genles a qualquer das partes a denuncia e resiliação do lractado. Permitte·o aqui,
tantel" quanto na lIypotbese de ine:o:equibilidade superveniente e duradoura, quando
o eslipulado contrarie a missão do governo, a prosperidade nacional, os direitos do
povo, ou alguma intenção tacita, mas evidente, dos contractanles,-defeitos esses
em que inevitavelmente incorrem, o hão-de incorror, pela natureza falai das
cousas, ss paclQs "eligiosos entre o estado e a tiara. Isso, porém, que as leis inter
naeionaes conseutem, auctorisam, aconselham, exigem, a infallibilidade pontificia
dogmaticamente o defende aos membros dói sua communhão. O accordo asselado
com a rubrica dos legados pontificios e ratificado pelo chefe da' igreja é inevo
gavel, irreformavel, a não ser por disposição da curia romana. O estado não lhe
pMe mais locar. Ficou para sempre chumbado ao poste da sua servidão. Está no
Syllabus a maxima, (U) E, D'eslo ponto., agora mesmo acaba de ser o Syllabus

coafirmado por Pio IX, na queslão com a I-Iespanha. a proposito da~ idéas refor
mistas oppostas alli, na parto relativa aos cultos, á concordata de 1851.

Demos agora a outra hypotllese, a mais lisongeira ás utopias credulamente
conciliadoras de certa fracção dos catholicos-liberaes, hypotllese tentadora, é

não p derão ser eoaggregadas ou extinctas sem auctorisação da só apostolica, ex
ceptuados os direitos que o santo concilio de Trento conferia aos bispos. '!
(Concor. de 1355. ar!. XXL'{) « A administração dos bens ecclesiasticos tocara
a quem, segundo os canOlles, deva locar... » (AI l. XXX)

(') « Ua n'isso o justo sentimento da soberania politica, soberania que, de
sua natureza, não tolera partilha. O súlo da França lião é senão súmente dos que
o povoam, e só os cidad,ios são competentes para determinar seus dil'eilos e
devere; lllUtuOS. Depositaria e mantenedor desses direitos, não n'os pMe o
príncipe lransigir com quem quer que seja; porque seria reconhecer uma aucto
ridade estrangeira, e alienar parte de um poder que ele sua ooseneia é lOa
Iiena\'el. » LAuOUL.\ YE: La libel·té ,·elig . .. pago 55.

(") A perversa proposição leiga é: « Laica pote.tas allcloritatcm habel, reS
cinl1endi, declarandi, ac facienl1i irritas solemnes convenlioues (vulgo conco,-clatre)
super USll jurium ad ecclesiasticam ill1munitalem pertinentium CUlll Sede apostolicà
initas, sine hujus consensu, immb et eà reclamante. » Syllabus XLlIl.



INTROIJUCÇÁO DO TllADUCTOll ccxvrr

certo, mas tambem, e por isso mesmo, iuverosimil, irrealisavel, especialmente
hoje,-de que o papado seja capaz de flexibilidade em pretenções que tão entra
nhado apego lhe merecem. A,nda assim, que proveito consideravel çolher-se-hia
com o achado? Se é a um simples palliati\ o que se aspira, a uma precaução mo
mentanea, alguma cousa, a muito custo, conseguiria, talvez, a poder das fraquezai
habituaes n'esse genero de ajustes, uma diplomaeia Ilna e pouco escrupulosa. ?tfas,
se o que se quer é uma providencia séria, assaz vigorosa para incutir ao presente
eslavel confiança, e assegurar solidamente o futuro, pobl'e ente de rasão esse
accordo, que, quando vingasse, não seria senão para emquanto não convier a Roma
trail-o, quoniam dies mali Stmt! (') Dessas violações de tractados solemnes
não faltam, da parte da curia. significativos exemplos. Não ha muito que, na
Sui.;sa, presenceou-se um de escandalosa audacia. Um accordo, celebrado, em
lSlG, entre o goveI'Do de Genebra e o Padre Santo, ligava esse cantão á diocese
de Friburgo. Não obstante, já em 1864 entrara Pio IX a apalpar o terreno para a
quebra do éonvenio, annunciando á auctoridade civil que o cura Mermillod, ino
fi'ensivamente bispo in pm·tibus de Hebron, passava a servir como bispo auxiliar do
prelado friburguense. Por essa occasião, respondendo-lhe, lembrou-lhe o conselho
de estado o principio vigente, que vinculava os dous cantões sob o báculo de um
só diocesano. Baldado foi, porém, esse avivar assim a memoria a Roma. Deneme
rito da infallibilidad'e no concilio de 1870, foi Mermillod, a despeito da concordia
em vigor, nomea~o pelo papa, em 1872, bispo da antiga metrópole calvinista. O
govel'llo protestou, resistiu. recusou decididamente reconhecer ao preconisado as
funcçõcs episcopaes, tirou-lhe, até, o curato e a congrua ; mas os dous prelados
persistiram em fir'mar-se, desobedecendo aos mais legitimos decretos do estado,
no dever de obediencia a Roma; e, canonicamente, o acto pontillcio ficou em pt~.

~lais uma vez practicamente se domonstlou assim que, por expressos e positivos
que sejam os direitos da auctoridade civil, ainda quando tenham consagração litleral
n'uma convençào livre e solemne entre ella e a igreja, sempre, em todo e qualquer
caso, é de indisputavel vrrdade a idéa, enunciada por Bismark, de que seja qual
for a hypothese, os catholicos romanos « são, em ultima inslancia, obrigados a
submeller-se ao papa. J) ( .. ) PracLicamente, pois, a concordata não valeu are:
solver o conDieto; e, posto que eram indiscutivelmente claras, em favor do estado,
as clausulas do accurdo, impossivel foi salvar o direito constituido sem a appli
cação de medidas, que, justas n'aquella conjunctura extraorrlinaria. eram, to
davia, precisamente o exlremo que a convenção Linha por objecto evitar.

Com a historia do papado nas mãos pode-se asseverar, sem quebra da
verdade, que nenbuma con.:ordata foi respeitada nunca pela curia, senào emquanto
lhe conveio aos interesses. « Urna historia de mais de mil annos », diz o sabia
Z1charim, «- ensina que as conces' ões feitas á hicrarchia romana são incapazes
de resolveI-a n modilicar suas exigencias. J) (,,,)

(') GOUSSET: Théologie mO?'ale, n. 15.

(..) Dise. na camara dos deputados prussiana, a 17 de dezembro de 1873.
Ver DiscOU1'S de ],[. le p?'ince de Bismw·k. 1'01. V, p:!g. 1i>i>.

(, .. ) ZU?' Frage von de,' ll.eichscompetell~ gegellübel' dem U'I'Ifeltlba?'keits
dogma. Braunsschweig, 1871. Pago 23.

I'. C. INT. 28
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Depois, tbeoria foi sempre de Roma, formulada, até, expressa e oflicialmente
pelos papas, que as concordatas obrigam ao estado, mas em bypothese nenbuma
obrigam o vigario do Ch,'isto. Presentemente essas idéas são defendidas, na
litteratura ui tramontana, como pontos essenciaes da or.thodoxia catholica. « A
concordata )l, diz o romanista IIburice de Bonalu, II encerra apenas o caracter de
uma concessc'io outorgada pela santa sé, e não o de um t}'actado entre ella e o
gnverno francez, Uma concordata não lJórle' tel' nunca esse caractel' ; p07'qtle é
inconcebivel um tractado ent}'e t~ma potencia sobel"ana e subalternos seus.
O podei' do estado é dependente do porler ecclesiastico, li semelbança do corpo
em relação á alma,)l (') « A opinião manli,da pelo 51'. de Bonald )l, escreve o
jesuita Pizzirillo, membro da redacção da Civiltà, « é tambcm a minba, a que
egualmente defende o p,e Tarquini, e a que em geral se acceita em Roma, ) (.. )
Camil10 Tarquini, famoso professor do catholicismo pontificio, ensina ingenua
mente que é anti-catholico pretender « que ao papa não pertença, quando lhe
pareça opportuno, segundo os intel'esses da igreja, o direito pleno de 1'evogar
as cOllcessões que, em altenção aos interesses del1a, tenha feito aos principes,
e que para esse fim haja de impell'ar o assentimento dos governos, com quem as
concordatas forem concluidas, " (''') Seus princi[lios são desenvolvidos nos livros
orthodoxos com uma impudencia que não deixa aos liberaes coucordalistas escusa,
a não ser a ignorancia ou a imbecilidade. « Se alguma vez os papas, nas concor
datas, usam expressões, que pareçam dar-lhes o caracter de tractaàos )l (é ainda o
canonista pontilicio quem falia l, « a intenção dcl1es é a[lenas cxprimil' um
a,'bitl'io seu. Mas nem por isso prescreve-se-lhes o direitu ele annullar qualq1~er

concordata, logo que não possam mais observai-a, isto é, logo que o bem da
igreja e a salvação das almas o exigir. Dirão que, n'esse caso, o que cumpre
ao papa ó representar aos principes a urgencia da annulação, e aguardar
a approvação delles, !lIas seria o mesmo que impôr ao papa mudar a cons
tituição divina da igl'eja, e, ao passo que o Christo conferiu-lhe o governo
delia com exclusão do~ leigos, entregar-llI'o a elles. Nessa hypoth<,se, o
legislador ficaria, para modificar uma lci, sujeito ao assentimento dos sub
ditos, (....) Uma conr.ordata, portanto, é apenas uma lei especial, elecl'etada
pelo papa I'clalivamen:e a uma determina la fracção da igreja, mediante
sollicitação do soberano, obrigado expressamente a ob3erl'al-a com ll.delidade.
Logo, o papel do lJapa, nas conconlatas, é o de legisladOl', e a sitllaçc10 do
p}'incipe CI de vassallo; sendo sómente que, em relação a este, li obl'igaçtlo
natuml de cingir-se a essa lei pOlltijic,:a accresce uma obrigação especial con
vencionai de respeital-a,)l (..... ) Dest'arte, com :l mão na consciencia não é
possivel contestar a pecha, articulada contra esse regimen pelos mais escru-

(') Univel's, de 22 de julho de 187t. O livro onde se propugnam esses
principios, foi approvado e louvado, n'um hreve especial, por Pio IX,

(") Un'ivers, ubi sup,'a.
(, .. ) Révue des sciences ecclésiastiqttes, numero de fevereiro de 1872, pago 187.

( ) Ibid,; pago 193,

( ) Ibid.; pag, 194,
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pulosos e sensatos publicistas, de que « a existencia das concordatas é a victoda
do ultramoDtanismo; porque em vão se estipulariam as seguranças mais bem
entendidas, neutralisada como está ae antemão a emcacia deli as, uma vez que se
reconhece ao papa o poder absoluto, e se calcam aos pés os direitos das
igrejas nacionaes, tão respeitados nas hellas épochas do chl'istianismo. II (*)

Antes de aventurar-se n'essa vereda intercisa de abysmos, devem os homen
de estado considerar, sem prevençõe3' religiosas, a situação singular do partido
ullramontano e a natureza incomparavel da sua dogmatica, da sua moral e da
sua disciplina. Os dados verdadeiros são estes: « O partido ultramontano
acredita que a incredulidade se adeanta.; esse desenvolvimento, imputa-o, não,
como ás vezcs diz, ao ensino universitario, mas ao conjunctn das idéas e habitos
modernos; ao caracter essencialmente leigo da sociedade; á egualdade dos irmãos
ante o cndigl) civil; ã egualdade entre clerigos e profanos, entre fieis e di siden
tes, perante o código administralivo e o penal; ao dogma da soberania popular,
e. até, á partecipação restricta dos cidadãos no governo,. á abolição da influencia
social das ordens mona_ticas; á suppressão da aristocracia, dos morgados, do
direilo de primogenitura, das corporações privilegiadas e da mendicidade; ao
direito de livre indagação e discussão livre; ao progresso da in trucção primaria,
da physica, da chimica, da historia; á c1ilTusão d3s idéas philosnphicas; e, afinal,
ao Oorecimento das artes, da indu.tria e da lilleratura. » (•• ) Desde que medi
tar no alcance das aspirações je uiticas fielmente resumidas n'essa bella s)'ntbese;
desde que advertir na inflexibilidade, na arrogancia, na crescente ambição de:;-e
partido cm suas pretenções nsurpadoras; desde que observar quanto hão sido
sempre apparentes, quão precarios, quão perfidamente quebrados, ao aceno da
primeira opportunidade propicia, esses tractados exeentrícos e deseguaes; desde
que complex.a e analyticamente ponderar esses elementos dn problema, lião é
po.,ive! CJue nenhum estadista de ordem superior, querendo sinceramente a
patl'ia vcnturosa, a liberdade consolidada e dilatada, a soberania polilica ille~a,

I'econhccida e segura, opte peln systema das concordatas com a santa sé.
E tcril e pernicioso, esse recurso, quando não mulliplica, nu não aggrava os

embaraços actuaes, tambem os não aUenua, nem lhes approxima a solução.
Nenhuma. dcfesa póde mais hoje justificar 6sse genero de tentativas. Seus

defeitos intrinsecos são insanaveis, e immensos .:Js seus inconvenientes futuros.
Alleram a unidad'l e a univers~lidade da soberania civil, quando uma e outra, na
phrase dc Portali~, tI são corollarios da sua independencia ll; quando « o poder
publico deve bastar a si mesmo, porque, se não é tudo, não é nada ll; quando
os ministros de nenhuma rcligião (( têm o direito de pretender comparlil-o ou
limitai-o. II (U') Criam legalmente um systema de invasões rcciprocas, em que
o estado arI'oga~e attribuições ecclesiasticas, e a igreja immiscue-se na vida
politica do estado. Depois, nu se concluem com lesão enorme dos direitos da

(') F. HUEl': Essais SUl' la "éfo"me cathoZiq. ,. pa?;. 439.
(*.) J. IMON: La Zibel'té de conscience (Paris, 1859. 3.- ed.); pago 77.
("*) PORl'ALIS: Discours. rapIJol'ts et tl'avaux inédi,ts SI.Ll' le concordat

de 1801. Paris, 1845. Pago 81.
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socied~de leiga. ou, se, em favor della, olbam, por menos que seja, á equidade.
não. se podem manter senão pela pressão coerr,itiva de circumstancias exteriores.
N'este caso não têm por apoio. da parte da curia, a fé dos contractos; porque acima
desse vinculo humano estão os divinos titulas da igreja. cuja reivindicação não
prescreve nunca. Emfim, deixam, nos conOiclos. a auctoridade leiga subordinada
á supremacia do pontifice, a que os canones ultramontanos reservam exclusiva·
mente o direito de interpretar e sentencear nos pontos contestados. « Por menos
lesivas que sejam as clausulas e fórmas de taes actos)), dizia judiciosamente
.(..anjuinais, « sempre hão·de ser, de direito e de facto, imperfeitos e precarios;
de direito por aU,sencia de poder nos c?ntrahentes; de facto, porque nenhum
meio ha de obrigar o rei a nomear, e o papa a expedir as bulias, ou de impedir
que o rei ou o conselho real as emharace. Disso nos olJerece eschola a experien
cia, ensinando-nos essas tristes verdades. Bem que revestidos de fórmas legaes,
'comtudo sempre incompletos ficam os actos dessa especie, sempre sujeitos a
enormes inconvenientes, e, por sua propria natureza, são necessariamente subver
tedores dos direitos da igreja e do estado e da independencia nacional, não
passando nunca de regras tmperfeitas e provisorias. ))

Depois do concilio de 1870 principalmente, são esses tractados extemporaneos
e inuteis; porque os principias dogmatisados n'aquella assembléa constituem a
antithese mais violenta das idéas e necessidades moderna. Cada um delles
confere á tiara em nome do céu um direito incessivel. E ainda aos estadistas
de acanhada inspiração, a quem preoccupe menos a liberdade, origem unica de
toda a estabilidade efficaz e de toda a harmonia fecunda, legitima e duradoura,
do que a concordia apparente e official, a esses mesmos o systema concordatario
não devia seduzir. Sob esso rogimen nem essa mesma aliás de per si só pouco
tentadora vantagem se chega a obter. « Vive-se dia por dia, n'uma como tole
rancia e apprehensões mutuas, trocando aIternatÍl'amente recriminações e serviços,
que nada têm com o direito, o que as mais das vezes nenhuma honra fazem
ás duas partes, até o momento da explosão, constantemente passivei, de um desac
cardo grave, que a concordata não depara meio algum de remediar, e que a
sociedade não póde aturar sem um grande perigo. )) l')

Em qualq\lel' paiz, portanto, e par.licularmonte entre nós, onde não lia
tradições nacionaes tão arreigadas que levar em conta, corno nos estados europeus,
o ensaio de urna concordata, nos tempos do hoje, seria o mais desastrado, o mais
fatal dos ensaios. (U)

(,) PI\EVOST,PAIUOOL: La France Nau!). ; liv. li, cap. IX, pago 237.

(") Um escripto copioso de erudição, publicado lia pouco (A 19l'eja no
estado. paI' Tito Franco ele Almeida), advoga e Sll detelitavel pulitica. Não
cabe aqui a analyse dessa apologia das concordatas, nem o exame da congrllencia,
pelo menos duvidosa, entre a conclusão desse livro, todo, !l'essa parte, ingenua
confiança na fé romana, e as suas extensamente desenvolvidas premissas.
Bastam, para deixar á mostra a illusão do auctor, as tres tlleses que estabelece
no $ CCCLXlli. Affigura-se-lhe que « ê sempre possivel o accordo ontre a
igreja e o estado)); porque « a santa sé quer a união. e condemoa a sepamçâo
(Syll, LV) )); porque « ella quer o systerna coocordatario, e condemna a sua
annullação sem o consentimento da igreja e do estado (Syll, XLIU) )); porque,
« sejam qllaes forem as decisões dos concili03. não pódem alterar as concordatas,
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Todas essas soluções, pois, regalistas ou concordatarias, negam parcial ou
absolutamonte a liberdade; todas mais ou mllnos amplamente desmembram a
soberania; todas, logo, impotentes para o bem, são para o mal fecundissimas.
Toda a reforma, por conseguinte, que adoptar qualquer deUas, será mais uma
impostura. mais uma cavillação contra o paiz,

(Antonelz.i). » Esles são, pelas contas, os argumentos Achilles contra os publicistas
que descrêem da possibilidade, ou eLficacia das concordatas. Ousaremos dizer,
sem o[fensa ao illustre publicista, que allegações desse jaez estão abaixo de um
livro notavel como o seu. Revela-se em todas ellas uma credulidade inconce
bivel em quem tão larga noticia possue, quanta a que expõe no seu trabalhl),
dos habitos e manhas ultramontanas. A igl'eja quer, sim, a alliança: mas a alli
ança exclusivista, que lhe assegure o monopolio da protecção oficial, e lance
fóra do direito commum assim a incredulidade como todas as dissidencias religio
sas. E' o que esta no Syllabus, art. Ln"'!I e em todas as concordatas, onde o
a senso de Roma não é apenas, como na franceza,-uma fórmula exterior e appa
rente, uma concessão a furça maior, um sacril1cio ostensivo a conveniencias transi
torias de logar ou de tempo, um acto de prudencia muudana, cedido, sob inl1nitas
rescI'vas, condições e equivocos, a superioridade material e impia do estado, uma
legislação pl'Ovisoria, revogavel ad libitUln. por parte da igreja, ao sabor da
primeira opportunidade, e desmorali 'ada em continuos protestos pelas auctoridades
clericaes,-mas sim a expressão livre e leal das intenções da santa sé, como a cuncor
data austriaca, a hespanhola e as americanas. Quanto a allcgar com o art. XLU[
do Syllab~ts, em documento de que a igreja desapprova a rescisão dos tractados
religiosos sem audiencia do e tado, é uma inexacção palpave!. O que o
Syl/abus, n'aquella proposição, reprova, é a. dissolução des es pacto sem a audi
eneia da santa sé, sine sedis apostolicae consenstt. o que é obvia e es encial
mente diverso. A hypothese de partir da igreja a infracção ou rescisão do
contracto, teve o summo pontillce a discreta cautela de não a prevenir. A historia,
porém. de que no texto apontlÍmos exemplo, signillcati vamente ad I'erte- nos que
essa hypothese não é uma eventualidade imaginaria, mas uma implicita e perma
nente resalva, impendente sempre a todos esses tractados. Pelo que toca ao
asseverar o cardeal ministro de Pio IX que os canones conciliares nào abrogam
as estipulações accordadas com o seculo, pasma, na realidade, que a singeleza
chegue ainda hoje em alguem ao ponto de ver o'uma simples promessa, o'uma
decla.:ação graciosa do diplomata romano, uma segurança deei iva. contra appre
hensoes e perigos, cuja plausibilidade, cuja probabilidade, cUJa imminencia
estriba nas seculares tradições, -nu praxe inveterada. oas doutrinas oficiae
e dogmaticas da séde papal. Assaz conhecidas são as manhas da vulpina diplo
macia ponlificla, para não cegarem senão aos cegos voluntarios ou incuravei.
Dec.retos synodaes não del'ogam, sim, declm-ada e eS1Jecificadamente o direito
POSItIvO concordata rio ; mas canonica, theolog'íca e effectivamente o fulminam
de nullidade. Todas as conce ões á liberdade religiosa e á soberania civil.
Imprcteriveis, por parte do direito leigo, em qualquer pacto des a especie, estão,
corno n'outro 10gar demonstrámos, condemnadas, em innumeraveis manifestos
pontlficloS, como Irrita de pleno c1ú·eito .. assim como os promotores, auctores,
executores e adherelltes de taes iostituições, isto é, os estadistas que as advogam,
Os governos que as reali -amo os fieis que lhes obedecem. irremissivelmenle caem
~ob a' mais severas penalidades l"DmallaS, sob a excommunhão maior incurrenda
'1J50 hcto. As concordatas on'ensivas da orthodoxia são, portanto, ex sese in.sub
slstentes e vãs; e com o papado não lia meio de accordo exempto da macula
het..erodoxa, a não ser adoptada por base e inspil'açào a theoeracia ultramontana. O
machlavelico mini tro da tiara, na resposta ao ministro francez, qUlZ simples
mente. all'ar o relance. Salvou-o; porque tambem a França não tinha então
outro IOtere se immediato. Mas o que é deploravel, é que uma pura declaração
de chancellaria, evidentemente sem nenhum intuito d utrillal, embandeire-se em
ra ão de deoidir a favor de uni s)'stema em cujo desabqqo \uilitam, hoje ma,is
que nunca, tão esmagadores argumentos.
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Frate, libera Chf6:l in Itbero Slalo.

CAYoun, e:c:pirando.

o regimen liberal, {I nivelamento das confissões religIosas peranloe a lei, esse
sim, que é o systema racionavel e eITicaz, legitimo c estavcl, o que, como defini
tiva linha divisoria e mutul garantia entre as duas sociedades, preenche cabal
mente as condições de opportunidade, juridicidade, congruencia e solidez. N'uma
dessas necessidades eternas da nossa organi.ação moral, que repl-esentam o cunho
sensivel do direito, assenta c1le primordialmente; e, d'entre todas as vantagens,
d'entre todos os titulos que· podem auctorisar uma novidade, aconselhar uma re
forma, sagrar uma instituição, nenhum é mais alto. I'nais respeitavcl, mais impe
rioso. De todas as liberdades sociaes, nenhuma é tão congenial ao homem, e tão
nobre, e tão fructificativa, e tão civilisadora, e tão pacifica, e tão filha do evan
gelho. como a liberdade religiosa.

lia no individuo um elemento superior, inaccessivel <is tendencias exteriores
da força, á morte, ao con.trangimento, á servidão. É a consciencia, registro fiel
e perenne, intérprete incorruptivel dos factos interiores da alma. [ 'ella. dentro
em nós, durante a elabol'ação gradual ou a mauifestação instantanea da idéa,
vem cada impressão do espirita denunciar-se. e traduzir-se por urna repercussão
inevitaveI. A verdade, no seu aspecto hum...no, outra cousa não é que a confor
midade mais ou menos perfeita entre :ada 11m dos resultados moraes da nossa
propria ou da alheia observação e esse complexo de noções fundamentaes, base
necessaria, directa ou indirecta, de todos os nossos juizos, conformidade ponc
tual e irresistivelmente revelada por esse permanente echo de nossa vida espiritual,
por esse intimo sentimento, a cujo respeito condemuou Deus <i impotencia a von
tade humana. Na série de direitos que constituem a propriedade inalienavel do
homem sobre a sua personalidade individual; no conjuncto de liberdades que
compõem o fundamento racional da nossa responsabilidade pessoal perante o om
nipotente, pcrante nós, perante a communidade civil, nenhuma liberdade, por
tanto, nenhum direito está senão posterior a esse, ao que tem por objecto o
homem interior, a actividade, a integridade, a independencia da rasão. Querer
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penetrar lá, devassar esse dominio inviolavel, é desconhecer a incoercibilidade
invencivel dos phenomenos moraes, o caracter involuntario das nossas convicções,
a invariabilidade fatal das leis eternas que determinam a producção e evolução
do pensamento. Tempos houve já, quando o direito era o privilegio, e a liberdade
confundia-se com a soberania, em que tambem o senhorio dQ individuo sobre a pro·
pria alma quizeram·n'o reduzir a monopolio. Em vasta escala organisou-se então,
e arvorou-se em instituição politica ou religiosa, nas mãos do estado ou do sa'
cerdocio, essa pretenção perversa e estólida, essa odiosa e impia velleidade.
Todas essas tentativas, porém, da tyrannia civil ou clerical. seguidas sempre de
eloquentes e indeleveis revezes, nã.o ficaram memoradas na historia senão como
eterno escarmento e supremo escandalo do genero humano. Factae sw.t exern·
plum. (,) Em nome da revelação divina ou da rasão de estado, ousaram o atre·
vimento de buscar, pela eoacçào, ingresso na região sacrosanta, onde nenhuma
potestade tem o jus e meio de entrada, senão aquella omuisciencia que sonda os
rins e os corações.» (") Sob o pretexto da ordem publica ou dos manJameotos di
vinos; sob a invocação de uma unidade forrnalistica e servil na fé; em homena·
gem ao ideal chimerico, absurdo, impossivel, da centralisação no mundo provi·
dencialmente livre das crenças religiosas, institutos formidaveis, abrigados sob o
prestigio do altar e apoiados nos recursos do seculo, investiram-se cm sentencea
dores infalliveis da \'erdade immutavel, ai moram-se cavalleiros predestinados de
Deus, nomearam-S8 executores soberanos das altas justiças do Eterno. Por parte e
a beneficio da orthodoxia derramou-sI' mais sangue do que nas mais sanguinosas
contenções dos partidos profanos, das utopias sociaes e das revoluções politicas
Compellido pela violencia bruta ora a entregar-se inerme ao algoz, ora a dissi
mular-se sob o véu de negativas hypocritas ou pusillanimes apostasias; forçado
a sumir-se no silencioso recesso da alma, como o remorso de uma infamia, ou ar·
rancado, com atroz selV'ageria, do seu asylo impllDetravel, como a confissão de
um crime, o pensamento, assignalado com o cstygma de delicio capital, ~en'

tou-s no logar ignominioso dos scelerados, para se ver a si m~smo vilipendiado
nos pelourinhos oficiaes, calumniado nos arestos inquisitorios, anniquilado sym
bolicamente pelo fogo, 011 pagar com a proscripção, as torturas e a morte, a culpa
de existir, o delicto de não possuir sobre a sua compleição immortal a preroga
tiva do suicidio, ou o opprobrio de nào animar-se quer á mentira de uma so
lemne denegação de si proprio, quer á covardia publica de uma apparente re·
tractação,

Passou essa épocha tenebrosa, bem que de quando em quando o seu espirito
pareça resurgir n'essas abomina veis tentativas de glorificação posthuma, que en
vergonha~ a edade contemporanca. Extinguiram-se, sob a mais geral e irrevo·
gavel reprovação, aquellas ferocidades bestiaes do fanatismo. Na sua fÓI'mula,
nas suas consequencias directas, nas suas applicações immediatas, está o malfazejo
principio condemnado, bannido universalmente dos códigos, da moral, da liltera·
tura. Mas os seus vestigios remotos, os corollarios filiados á mesma idéa por de-

(,) S. JUDA.S, ep., 7
(*.) cc Ego sum scrutans renes et corda, I) S. JOÃo, Apocal" II, 23.
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ducções imperceptiveis ao vul~o, posto uem por isso menos reaes, menos logicas,
menos funestas, esses coro11arios e esses vCõtigios lastima é, mas é verdade ilTe
fragavel, que ainda agora persistem, mais ou menos mitigados, no outro conti
nente, por inl1uencia na~ural de interesses entrela~ados ~s raizes de um passado
secular, é, entre nós, muito menos justificavelmente, pela acção de intenlsses ana·
logos, mas sem essa legitimação historioa de tradi~ões immemoriaes, nem essas
necessidades ~ociaes, cread<Js, entre as nações do mundo velho, pela cortex de
preconceitos, habitos e abusos superpostos, com que o tempo voe, camada a ra
mada, engrossaud pelo exterior o tronco a certas instituições, carcomidas
já, como os cultos protegidos hoje em todo o orbe chrisliio, pela cária intestina
que lhes prepara a quéda nas revuluções pacificas ou tumultuarias da opinião,
llIas ainda erguida, ainda apparentemente firmp.~,· ainda oficialmente predomi
nantes. Já não S,) armam na praça os qMemadel"os; já o 'indice ea;zJttJ'galo7'l'o

não tem.a seu soldo o verdugo; já os tribunaes ecclesiasticns não dispõem do
potro e da polé; jil não se capitula na lei penal a quelJl'Q do jl'jUIll" a inobser
vancia do domingo, a leitura de escriptos heterodoxos; já ~e não impüem aos
apo,tatas a morte civil e o confisco; ja não se segr~gam da povoação para hairr'os
defesos, como lepr'osos, os adeptos do mo aismo ou do koran. 1\'las ainda a sl'na
goga, a mesquita e o templo nã:> têm" e·lIt.re nó", foros de cidade; ainda O ju
ramento religioso veda aos ineredlllos as portas do pal'lamenlo; aindl! na legis
lação criminal ha penas Gontra a philosophia independente; ainda no ensino 11

perior os regulamentos amordaçam a sciencia infiel; ainda o racionalista não tem
o direito de constituir familia Icgitima; ainda os actos mais graves da vida so
cial, o nascimento, o casamento, o obito, estão sob a ,1uctorida(1e reconheci la, e
immediata do padre; ainda 11 monopolio cio subsidio civil extorque ao dissidente
11 alimento da igreja pr'ivilegiada, Nenhuma de-sas iniljuas e fataes excepções ao
direito commum nem urna 6 ha, que não seja directa, supposto menos pl'Oxima
mente, consequeucia da mesma fonte que as out.ras já u'este seculo por toda a
parte energica e irremissivelmonte proscripta ; nenhuma que não tenha por acon-

.. selhadora, ainda que menos perceptivelmente, a mesma sombria Egél'ia de Maria
de lnglater a, F0lippe Il e Carla' IX; nenhuma que não conte por antepassados,
longinquos, mas legitimas, o santo omcio, as crusadas dominic;JUa:i, as dragonad"s.
a revogação do edicto de Nantes; nClIlluma que lIiio prenda com toda esssa
liliação sinistra das p rseguições religiosas,

A intolerancia, ainda ,\ttenuada, polida, mansa, incruenta, é sempre a
intolerancia, 1\ injustiça, a negação do dircito. A linha traçada entre as violencias
do absolutismo clericnl na edade média e o exclusi,"ismo das rcligiües de estado
presentemente, é arbitraria, facticia, ilTacional.

Não negaes ao dissidente a faculdade intima d, adorar, nas profundezas da
alma ou no rocond.ilo abrigo do lar, o DCllS de seus pacs, ?lIas impondes á fé de
ua consciencia o aviltamento de Ullla obscuridade forçada; condemnaes como

atLentado a publicidade s{)cial do culto, cuja selecção allctorisaes como um direito;
constrnngeis li mudez, ás trcvas, li clissimula~ão. a parte mais pura, mais impres
eriptivcl, mais chara, da nossa natureza moral; intimaes a bJ'pocrisia ao mais
intenso, ao mais apaixonado, ao mais vibrante de todos os sentimentos humanos,

p, c. rNT. 29
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ao sentimento que paira acima do cgoismo, do amor e da patl'ia, ao senti
mento que se bebe dos afl'a"'os maternos, tia gratidão instinctiva e indefinida
;is mercês de um bemfeitor adivinhado nas suas obras: tias !1rovoções da nossa
Illis~ria eleante elo nosso dever,-ao scntimenlú (Jue, no coração, e entretace a
todas as emoções generosas, que, no espirito, nos representa o ignal da dh'indade
em nós, que, na consciencia, influe, ou julga, todas as nossa resoluções com a
perspecth'a. as esperanças e a justiça de uma eteruidade mysteriosa; que,
na familia, preside [IS alegrias e ao lucto; que, nas resi tencias providenciaes
ela liberdade contra a força, da opinião contra a tyrannía, das minorias intelli
gentes contra as maiorias retrógradas, é o supr,elllo aprello, o grito extremo do
opprimidos;-ao sentimento mais universal, menos morredouro, mais indomal'el,
mais heroico do individuo e Id povo; - ao sentimento religioso,

Não tolheis ao iSl'3elita, ao protestante, ao materiali ta a locomoção, a vida,
o patrimonio pri\'ado; mas tiraes lbe, com as incapacidades politicas, a influencia
proporcional á importancia olfectiva de cada individualidade na admini tração
dos destinos de seu paiz, que o são tambem seus,

Não contestaes que o pensamento seja uma faculdade independente do
arbitrio individual ou collectivo, uma proc!ueção irreprimil'el de causas superiorr,
ú vontade, um facto espontaneo, necessario, inaccessivel á pressão exterior: mas,
em nome de dogmas tão sensivelmente divinos aos VOS50S olhos, quanto, na
estimativa de impugnadores sinceJ'Os, essencialmente falsos, re tringis <lOS limites
caprichosos da bitola que adopta tes a liberdade intelleetual, exigindo aos e riritos
divergentes a adhesão, ou o silencio.

fiendeis. com a crcação de a adcmias e unil'er'sidades, publir,o. c solemne preito
ao progr'esso material e scientifico, á rasão livre, ii critica independenle: mas, c m
os regimentos prohibiLivos em defesa da ,lIlet3pilysira olJicial, - deante de cada
uma dpssas nobres forças: deante de cad<l um desses direitos, deante de cada um<l
dessas potestades moraes, inclinados, reverentes ao mesmo s)'llIbolo religiosa que
as trúuxe durante seculos encadeadas, inscreveis em fronteiras arbitrariamente
prescril)las, um implacavel c irraeional llec plus nltl'a,

Não desconheéeis no sceptico, no positil'ista, no atheu, a identidade humana,
com as mesmas aptidões, a mesma respons<lbilidade ocial, as mesmas a pi rações,
os mesmos alTectos. a mesma dependencia reciproca dos sexo, as mesmas
invencÍl'eis necessidades; mas, restringindu, para catholicos e acalholicos, :1

solemnidade fundamental da familia a um acto exelusivamente religiosn,
impondes aos descrentes o celibato forçado, a mancebia, ou a pro titnição; re
cusaes a consagraçào social ás tres leis primordiaes e universaes do genoro
humano; contrariacs a tres conclições absolutas da perpetuação, ela erl~lcaçiio, do
aperfeiçoamento da especie; mutilass, ou degradau" no homem tres direitos
originarios, consubstancia~s e inauferivei>, o ca amento, a paternidade e a
herança,

Não coagis o incredulo a esposar a religião ofileial; ma commetteis ao
mesmo tempo contra a sua consciencia e contra a ua propl'iedade a extorsào
de obrigaI-o a tirar do seu trabalho, do seu suor, do seu pão, alimento polra o
predominio, para as opulencias, para as conquistas do clero monopolista.
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Entre as provisões re~trictivas desse regimen e a~ 'everidades religios:ls da
theocracia, onde está o limite natural, em que se firme a ju'stiça, para lançar de
parte umas, e perpetuar outras? A escala é precisamente a mesma; a dill'erença
não cousistc senão apcna~ no 1;r.1u. alas. de gráu em gráu, por ossa progre sào, na
linha ascendentc, o )'stema prohibitivo estelluor·se·hia « das funeções ofliciaes
<Í propriedade immobiliaria, la propriedade imnlObiliaria á propriedade movei,
da propriedade á liberdade, e da'liberdalle ii vida» ('), lal qual, historicamente,
na direcção iuversa, repudiando progressivamente as cousequcnciaF, sem abjurar
,\ idéa-mãe., alrez-se pouco e poucu a tolerar a'Js ineredulos a viua, a locomobili
dade livre. a acquisição da rÍllucza, a apropriação do súlo, o direito restricto de
propaganda, a copartecipação limitada na auctl)ridade omcial, at~, por li:n,

acastellar-so n'essas de agora ultimas ruinas da intolerancia, presidio extremo e
extrema condemnação do Illonopolio religioso.

fi'anatica era a edl1lle média; mas tinha uma defesa: a sinceriuade. O 5)'5

tema politico-religioso da thcocracia era doshumano e anti-clll'islão; mas não se
pJde contestar aos scus agentes uma alt~nuante: a congruencia. As perseguições
da igreja eral1l atroZlls; mas, Ú luz dos sC:lLimentos coevos, cuccrral'a uma justili
cativa: a ellieacia. Havia, elll geral, no espirito perseguidor um impulso iutimu,
ardente, profundo; havia a chamma do elll!lusiasmo religioso. Não se aprendora
ainda a pbilosophia singular, que deixa aberta ú incredulidade as portas da fa
mil ia, da aristocracia, da grande propriedade terrilorial, do llIunicipio. dos comi
cios populares, ao passo que, por uma contradicçàu inconcebivel, coHoca a into
lcrancia de scntinella no ve,tibulo dos instItutos en~iuantes. do parlamcnto e du
funccionalismo administrativo. Kão hesilavam em adoptar o fim, que parecia
salutar e jUSlO; c, no IUI'al-o a el1'uito, uvitavam os meios improfícuos ou
contraproducentes. Convencidos e resolutos, fixavam o all'o. e sabiam feril-o.
Cria-se decldidameute que as heresias eram exhalações do inferno, e 05 bere
siarehas uma especle de alimarias damninha '. Urgente era, pois, sallilicar a at
mosphera elos miasmas diauolicos, o relegar d'eutre os vives es,a execrancla
raça de demonios humanado;, Cumpria: deliberava-se: executava-se. Arnald,) de
Ilrescia era um ernissario do maligno: eliminou-se, Era-o Fra Dolcino: esmaga
ram-n'o, Era-o Savon<lrula: saerilicou-se. Veio a heresia do ,\Ibi: esgotou-se um
saugue, Veio a de Pedro lle Valtlo: mataram-n'a. Veio a dos lollardos: sUIJ(lri·
miram-n'a. Veio a ele Juào Hus': exlcr:ninar'1l~1-n'a. Contra o protestantismo, n.1
I:lespanha, na ltalia, uo imperio austriaco, em Flandre', a operaçào extirpadora
executou-se energica, tena~, cnherenter:lOnte; e o prote~tanLismo varreu-se da 51:

perficie dessas regiões.
Tudo actualmente ó diverso. ~us consdhos (lulitico' a fé religioõa pereceu. Os

governos têm consciencia plena de quc sua mis~ão não ó a de padroeiros de ne
nhuma theologia. Prova-lhos o cspcôtuc:llo uO mundo inteiro (lue a mulLiplicuç5u re
nascente e progressi'n\ das seitas no seio dus nações [Jrotc~tunles não ó mais revo
lucionaria do que a le:lJal'gia habitual do c~tlJolicismo entre nós. Vêem qne 05 povos

(.) :'1~CAULAY: Speeches. Leipzig, !853. Vol. J. [lago 136 - Sp. deliv. ia the
17 th 01' April, 1l:i33.
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omle a lei tem mais acatamento, a auctoridade mais energia, as' instituições m~is es
tabilidade, são os povos das raças septentrion,lCs, onde mai:; tem resistido atê hoje
o elemento iudi\ iduali~ta a:) pruselytismo do Roma, Sentem que ({u verdadeira vir
tude ó indepenLlente do tvd,l reliGião, e illco:npalive~ com uma reli~iiio impo,ta e
estribada ua auetilri,lalk.» (') ~ãu dll\'iuam reoo:l1wcer ({que, se os Inmens pone-.
tualmenta desempenham-se da seus deveres soci,ae" fazem com isso o mais
que delles tem o direito de requerer e e;;perar a sueiedade ou o e,lado, e que
pelo cullu c ceremoniils especiaes de que façJm e.scoll:a, uu protis,ão, ullicament3
liiio de rcsponder a Deus.» (,.) Sentem que a liberdade, a ordclll publica, a pros
periuacIe nacional não sã produclo de symbol0 religiosu nenhum. mas do traba
lho,. do pl'O:;resso illdu.strial. da illducção cientifi r~, da inOuencia mutua e cou
pcraliva entre a Iniciativa privada e a opiniãJ. Esla certos de que a lodos os
culto positivos sJbrepaira um senUmeutll de r:l0ralidade superior, independente,
commum a todas as religili~s e a txl"s as [I hi1.)5 phias. Fúra das cla:;se.s onde
resid,) ordinariamente a diroc~iio do paiz, a phy:;il'nomia social é scmelh'lotJ. O
ule:;mo e.spirito, nu de indiffrlrcnli 'mo, ou de cariuadll ehri.;l5, succedeu aos ranco
re:; CõJII!1:;siJaac:; de out, a:; eras. A CJn[i,lnça, a convivcncia, a estima, a:; alTciçües
scvera.; e profunda:; e,itabcl cem-s. indistinctamenlc enlre correligioll'lrio$ ou dis
,iuente. 'àJ hil ahi paI! di) famílias, a quem 110 pretendenle a olha, ao fi uoto
de toda a sua vid,l, ao objc<:t mais ch:lro. mai:; imll1aeulaclo c mais melindroso
do seu amor, assu:;tem ilS opiniões de Voltaire, de Comte, de Dan in, ou de !JÜ·

chner. _-ão ha, no eommereio, onu;,: a ;,lImma lei é a bOa fé, capitulos cli,tioctos
v'ara a I robidadc cat!luliea, lutlIeraud, nu Judia, Xão lia, eutre homens de b m,
preven\ües ou dúc!inatorias ii palnHa (lll honra do excolllmllngado. ão ha. entro
o.s calholieos inLelli;;entcs, quem nu olhe com de:;dêm, indigna\ào. ou riso o Index
UlJ,'oJ'wn l))'ohibitontnl, c Ilã encan: cumo outras tantas recommeadações os
seus eslygruu.s. i\ãJ 1.1 a, IlU puvo, quem sc empeuhc em liquidar. c mo clemento
de con!ianç,1 politilla, as iJ~õ1s niligio 'as do c' lIuidat.) prefel'ido.

Entretanto, a licsjJelto dcs.sa tuleraucia, assim vbivel e euraizadamenle lir
mada uos co,tumcs, quer<:1l1 que a allia:lí:a C!;lrc o catilolicismo e o estado per
dure, Porque? As jui~o ele IIns, é'lIlll altv pensam~nlo de S'lVemo; ao de 01 tros,
uma eterna neces::,idade c"pil'ilual; "" de outro,. emfim. uma e outra cousa: uma
valente c fecuncIa instituiçào puliliCa e L ma garanlia imprescriptivel da canseI'
'a~ão, influencia e ener;;ia do e"pirilo religiJ'o. Quelll, por Ilon~eguinte, aünnl,
aproveilariÍ com a consolida~ão lia allomalia'! O e,tado? O culto omcial'? Ou.
lJOr alguma relaçãn mysler:osa, um e uutro?

Se as illcLllieren~ia.; du ,ystelD<l lh'cssem, au IUOO<", practicamente a escu a
do UlDa ampla e legitima lIt:liclade; '0 aprc~u:llas,ell1 o caracter de uma gl'uve o
irriperiosa convenieneia social, euta, , conre.ssalDll:;, po,sivel seria que a prejudicial
lião deix.l 'Sl' l'l~soh':da a questão. Contradieí:ücs lia, na gcvcmança tias sociedades

(.) 'N. YOX UU.I~OLIlT: Esgai sw' le. limites de Z'at:lion de Z'dlat. 'frad.
de Henri Chrétien. Pal'is, 1867, \'lI, pag_ 10~.

(.. ) "IASUlNGTO:; aos quakel's, em outubro de 1789. V.Histoú·e de Washillg
ton, par COll:'iF.LlS DE WLTT, Paris, 18ãtl. Pago ~;)ã.
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humanas, (Iue ao tempo, e só a esse grande reformador, cabe a incumbencia de
curar. A politica niio ti a ideulop;ia, nem a e,tl1etica. Não póde ter nem as ahstrac
~'ÕJS ideaes da met'lphysica, nem a inllexibilidade rcctilinea e absoluta da dialec
tica ded.uctiva, nem as combinações symetricas da arte. É, por cxcellellcia, entre
todas, a sciencia experimentai. Frequentes vezes, portanto, suecedel'á q;.ae os seu
resultados actuae Iigurem de contradictnl'ios ou desconuexos, quer porque os
elementos de inducçào não s jam uUicientes para estabelccer a fórmula dennitiva
da verdade, quer porque entre esses dado ,u[Jerficialmente oppo tos est"ja por
descobrir ainda a lúi do harmonia intcrior. N'esses easos, que a prudcncia ou a
necessidade indique, o deflJito apparente não ú taxa, e lem sido já occasião de
encomios. Nem, por exemplo, poriamos l1ú\'ida em subscrever áquillo de um re
lebre orador, admirado, ante a Inglaterra, dos predicados maravilhosos que
a habilit.lm a levantar, d'entre as anomalias da sua historia constitucional,
aquella assombrosa gl'and za, arehitectada á custa (( da lnais brilhante inconslJ
qUl'ncia. » Tinha l'asàn ~Ionlalemberl. Em relação á nossa hypotbese, porém, con·
viria advertir que tal'S descoulonlliclades,-facillimas de receber c justificar nos
Imizes de tradições multi-seculares como esse,-u'aquelles, pelo contrario, cuja !lis
taria nacional ó de honlc:n, como o nosso, não ão de ordinariu mai' que im
perfeiçõ~s Yiciosas e el'ilaveis. Taes, em nosso direilo ch'il, politico, admi
nislrati vo, as rlJgalias do catholicislDtl romano.

Im'ooam especialmenle, em defensào des"e regimen. a rasão cle eslado. É a
excepção sediça de todos os preconceit s contra as reformas moralisadoras, a
escusa tradicional do todas as co\'artlia politicas, a arma horcclilaria de
tedlls o intoressp.s absoluti tas contra a liberdade, Viram que a ip;reja é a mais
vasla de totlas as a '0 'iaç3es organisHdas; que é incomparavel na tr; vaçào inte
rior tla sua hieral'cllia; que a legião dos seu agentes li innumcravei. numen,,.
e01'1tnt milliCl 1IlillhmL ('); que a imponencia do seu caracter sagrado e sua in
lluel1cia 1U0ral nas alma' sobreleva a todas as magostadcs e a todos os prestigias
humanos; e d'alli partiram, para crêr que essa formida\'el potencia espiritual
se submollesse a ivel' eom a soberania civil n'uma permanente tran,acção, c a
.er, sob a inspiração da auctoridadlJ leiga, um lUoderador ás paixões populares.
O que, porém, ensina a cxperiencia ú que um dus males des'a alliança está exa
ctamente cm l1Ianl<l[' as relações entre uma c outra sociedade n'ull1 estado perpe·
tuamente inue/inil!o. EstahellJça embora a legislação organiea do (Jaiz, 011 estipulem
as convençõ s religiosas todas as conces.ões e cessões reeiprocas imagina veis.
Contra esses páetos implicitos ou formaes o direito reipersecutorio da igreja é
ctorno, u:tel'7lCl Cluctol'itas. Aturam-SlJ emquantll a necessidade materiahnente o
quer, ou emquanto coutra os comll1etlimu: tos in\'asores do 'lero não tem o estado
que invocur tambem a I'eciprocidade convencionadu, No l3rasil, t,lOtO quanlo SlJ o
C'lLholicismo vivlJsse elltre nós sob o dominio de uma concordata, annuiu a igreja
<ipparoutcm611tc, mediante uma adhesãu que, por tacita, não é nem moralmente
menos váli,da, nem juridicamente mellOS obrigatoria, ao direito polilico-ccclesias
tico Urmado na carta. A sancção de Roma a e sa ingcrenc.ia do poder civil, que

(') S. Joio Apocal., V, 11.
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alli se assegura, lIO provimellLo ues beneficias e dignidadcs clericae , nas commu
nicações da caLlJolicidade brasileira com a sanLa sé, na jul'isdicção disciplinar dus
bi'spos sobrc o clero inferior e os fieis, nã estava porventnra subeoton'ctida na
annuencia da jer<lrchii\ papal ús posições omeiaes, que a legislação leiga Ihc
creou aqui, aos apanagios que lhe olJereeen, ao orçamento que lhe instituiu?
Ninguem, senão os que dessas vantag os se nutrirem, ocgal-o-ha. E, com tudo, a'
paz oão durou senà cmquanto o eSlado não pensara ainda em apurar as
l:ontas; emC[uanto esquecera que a proLeeção liberalisada ú igreja não cra, nos
LerlUos do pacto, gratuita; emquanlo dcixou dogcnerar o padroado o'um s)'mbolo
impotenLe, reduzido a apascentar ele milli1:1is, com as miudezas do expediente
e do ce~emooial, a sua ociosa allcLoridade, ao passo que, pela porta eontiada na
eonstiLllição ú sua vigilaneiil, invadia olIieiatmentc o paiz, á sombra do cnsino
cpi3eopal, a lurba-multa dos eanones ultramontanos. Ate eolão viveu-se em bema
venturado marasmo. Logo, porém, qub circumstaneias forçosas o coagiram a fazer
scntir o freio ao clericali mo, empinou-'e o epi copado, resistiu, feriu sem cscru
pulQs o \.hroJlo, e atirou aos quatro venlos ii ~enha da sedição,

Onde J1cou cotão a boa avença phanLasiada n'essa cohabitação hyurida entre
o mundo leigo e a esposa do Curi:,to? onde as [lropricdádes calmantcs dessa convi
voneia desnatural? onde os scus exemplos cdiUeantes? Onde? Na alteroativa illl
posta aos bispos de uma conclemnação judiciaria, ou lima conclesêendeneia que,
aute os dogmas do pseudo-eathoiieismo pontifteio, importaria ilagraJlte prevari
cação ;i ró? Na denuncia, no julgamenlo ponal, no encerro dos prelados reaelores?
Ou nos virulentos anathemas da igreja subsidiada contra o estado que a mantem?
llas invectivas infames da sua furibunda imprcnsa contra as instiluiçãe constilu
(;iOllaes? o'essa conversão do pulpito cm Lribuna de diatribc~, em provocação
quolidiana ;is paixãos suporsti iosas da mulLidão? o'essa anllunciada organisaçao
do elcmentos clericaes em partiuo politico? Jl'essas agora diariamente repetidas
in'Ugaçües o exigeneias ao govel'llo, para que. se escral'ise aos elictames ela Lueo
craeia papal, e pulverisc cm prol da intolcrancia as gal'anlias liberaes ela carta?

Espcrar que o clero proLegido sej~ ao pé do eslado unIa promessa, um meio,
um penhor de harmonia em epochas normaes, uma influeoeia assercnadora nas
crises arriscadas ou revolLas, seria hoje illusão ,ele elesmemoriados c cegos. Erro
e castigo é esse de Lodos os govcrnos prevenidos contra a libel'dade. Erro liliado
aos mesmos, mais ou menos illal compr'imidos, instincLos uc absolutismo, que ins
piral'am II BonaparLe, em pleno conselho de estado, JCjuellas famosas c mallo
gradas pala l'1'as: « COI1J os lUeus prefeit s, meus gendarll1es c meus pCI,cl?"es, farei
semprc o que quizer » ('). Não cede o ultramoutanismo gruLuiLamente a') poder
esses olicios de amizade; não n'os .;ede, sum u subordinação do estado ús impo
sições que elle diele. De iJoa III nlc será sempre o instrumcnto dll Lodas as es
poliações absolutistas, com tanto, porém, Cjue a Lyrannia, qUll cxplora o POI%
dcixe·se explorar polo clcro. É um pacto leonino, CIO quc a igreja empresta ao
despoti~mo o seu prestigio, e o despoLismo vende â igreja a soberania' ci I'il. De
outro moelo não ba captar essa batalhadol'a indomavel. Ninguem lbe ouviu já-

(') Mémoil'cs de La li'ayette, tom, Y, pago 181,
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mais da bocca o verbo de concordia, sem lhe estar na fronte o emblema do pre
dominio.

Em toda. a parte, até hoje, tem sido o sentimento religioso a inspiração, a
sub-lancia, ou o cimento das instituições livres, onde quer que eH as duram, en
raizam-se, e florescem. 1\las es e principio vital das nacionalidades modernas,
longe de lucrar. é incompaLivel com as religiões de e tado. Ruscae·o nos povos
que não conhecem a .liberdade religiosa, e bu cal-o-heis em vão. Delle ahi o que
exi te é a pompa, os abusos, c o nome: na ,erdade, porém, está morto. (.) Per
correi toda a Europa neo·latina; contemplae toda a America 11espanhola; estllllae
o Brasil; e da pied~de christã não achareis nada. Por toda es a <irea immen a o
joio do fanatismo, da beataria, du pharisaismo religioso. A verdadeira piedadr,
a nór celeste da caridade christã, definhou, perdeu·se, no meio da semente mal
dieta. Apena nas regiões mai altas, como detrictus fosse is de um mundo ex
hauslo e granitificado. estende a incredulidade a sua uperficie árida e nua. É

debaixo de sa superficie qlle dl1rmem os volcue inextinguivei~, as revoluções si
ni lr,1S do servili mo, da intoleranc(1l ou da corrupção. Por cima o solo talado e
inerte..Por baixo Il chamma sanguinolenta dos maus instinctos populares, as conju·
rações do adio, da superstição e da rapina. (I K6s >l, dizia. "ae por alguns anllOs,
n'um discur o que foi um dos grandes acontecimento do tempo, um fervorosis
simo defensor da igreja; « os que não somos jo\'ens, conhecêmos, antes de ca
irem, esses governos absolutistas e catholicos. Que é que resultou delles? Um
torpor universal das 'almas e intellioencia nos homen de bem; n'um exiguo nu·
mero de zelosos uma cólera impotente; nos outros, a paixão fanatica do mal: Ti
nha·se estl'angulado e abafndo o espirito publico, que não despertou, senão para
ronder·se ao inimigo. Atempe tade veio encontrar súmente corações atrophia
dos pela suppres ão da vida politica e incapazes de arrostar a circum tancias
omergentes. O falso liberalismo, a descrença, o odio á igreja linham invadido tudo.
Sob a crosta exterior da união entre a igreja e o e tado, ou, até, da subordi
nação do estado á igreja, a Java revolucionaria excavaru o seu leito, e con umira
em silencio as almas, de que fizera pr,esa. Ao primeiro encontro tudo desabou,
ludo, e para nunca j,lmais se reelguer. Esses paraisos do absolutismo religio o
tornaram·se a lição e o escacclalo 'de lodos os corações catholicos.)} (,.)

Com alguma alteraçã nos toques, Ó o esboço do nosso estado moral. Ditre
I'ença apenas de grau, de inten iclad, e mais nada. m pouco menos de
sombra, um pou o menos de COI', e o quadro é irreprehen ive!. Não temos ainda
e.ses concentrados rancores ontra a sociedade, que o fui das servidões seculares
adrlensa lentamente na alma do povo, essa comprimida e explosiva sanba da mi
seria, embrutecida no fanatismo e no captiveiro, contl'a tudo o que é alto, e intel·
ligente. e brilhante, e anligo, e venerando, e puro. Essr. porém, é o periodo ex
tremo do cancro reli~ioso entre as nações longamente educadas na lheocracia.
Ainda não chegámos lá. ~,Ias os primeiros symptomas do flagello estão comnosco.
A plebe é ignorante e crentlrira; as outras classes, indil'l'erentes ou incredula.

(') « Komen haba quod vivas, et mortuus es. >l S. Jo,\ Apocal., 1I1, I.

(") IO:'o1TAl.EMIJEIIT. L' Église libl'e da71s l'État libl·e. Pago lOô-í,
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Entrae n'uma casa de oração. Lã está o luxo, a adoração mechanica, a devoção
sensual: profundo recolhimento da alma deante do Deus vivo, não. Ob ervern os
a~si5tente": distinguirão pcrreitame~t o curio>o, o distrahido. () convei'sador, o
perall:l, o beato, o observador COITecto das coove!liencias ociaes; ma o firl,
absorto. alheio ao nlllnLio e'~terior; ma, como nas cathedraes americana' (,,,
c,'sas as embléas fervent's, anoiquiladas na precr, pnr ondn apenas perpassa o
murmurio da emoção intima, como o balbUCiar 01 'sterioso do aIJysmo invi.il'el
no oceano contemplativamentll immovd e silencioso, - i 50 é o que cm baleie
buscarcis. E,luca9ão religio ';1, inslru ç""o ch'ristd, privaria ou COmnllltn, absoluta·
mentG não n';:) coahecclaos. Penetrae sob o mais rcspeitavcl h'cto: haveis de CI1·

contl'ar o oratorio. '0 terço, a cinza benta, o jl'jum com as pingues consoadas;
hareis d ver esperada, com alvoroço 011 frieza, com horas fll tivas 'enlre a quoti
diana monotonia domestica. ou simples salisfa~ão de um hahito m:lterial, a mi sa,
a proci 'são, a prédica. Mas esse preoccupar· o sériamcnte "001 os interesses su
perioros da alma, es a f<i espil'itualbta, repas ada de e,pel'an~as irnm"terines, e,se
perfume de um sentim nlo ao 01 'smo tempo sevorá e consoladO!', es~cncialmellle

embebido em 10llaS as all"eiçljp " em todos os pensamentos, cm louo. O" adlls;
lojas eS:ias cOOlli~:õe.; di"iO<ls do verJad iro chrbtianismo ,fio eslranhas ao.'
no;'o~ co,tumes. Visita, agora a eschola: a que S reduz :t11i o ensino ehris
tã;;? Ao calhecismo apunas, embutido machinall))unl0 ;i memoria om" o ai
phabeto ou os algarismos. Que gerações sincul'a e utilmente <:hri'lã.i não ha·ele
gerar um mundo apparelhado as 'im! llu ;-rau em "''''iu, nus en;;ulphamo pro
gre ivamente l1a funesta incuria desses deveres suprcmos. Nas necessidade e:
pirituae', uos destinos eternos da llumanidaul) ninguem re lectidamente medita .
.\. não SOl' quo o negror do alguma granJe calamidade geral <1l'avoro os ani no,:,
ou que um desses golpes intimos que pro;lram ° homem atei ao pó, e eu\uctam
o lar, encha de fd incoosolavelmente os ..oração, a nào scr sob' a [lrus>ão de
pl'imente da agonia ou a do tcrrol', o cult nã.• exbtc scnão :o~) a suas appa'
rondas pagã.>.

lIa as solernniclades civis,' um que o calhoJidsmo ostenta o scu fau toso mono
polio. Os symbulos da igreja presidem its fUflcçõus pulllir'as da aurtoridade, Ú

inve,tiduro dllS ca:'go', " di li ibuição da justiça, a inaugura~ào das assumolJas
I,~gislotil'as. Ma n'Jm Ull1 SÓ talvez, d'entrc aqucllps a clIj . mandaLn se im( õrUI,

romn consagra~ão olIicial, as ceremonias ou fórmulas religiosas, nem um li, lulvcz,
a-so:;iar-Ihe '-ho um pensamento grave: nem um sLÍ aUribuir,\ iul1ueneia 1'0,,1 ii

e 'se f.lcto sobrc odes mpenho flituro da .ua nlissão. f\,se clero, a quem as hou
rarias do e,tado roduam de todos os emhlemas de preemincncia e vellerabilidade,
não tem nem a el'angelica superioridade l1l:1rol, nem e sa I'eputil~ào a que alludia
s. PJulo. (' ') Dl'sacrecliladLl, ignoranl , vicioso, pclus proprios chefes diocesano' é
pulJlicamenle exauclorado, posposLo á colonia de padres forustciros, quc invadc a

n V., no precioso livro de Éllll.F. JO:VVEAUX, L'A mé)';quct actnelln 11'11 ris,
18iO), o cap, XVI, sob o titulo: {{ Os cutholicos no llLlra mundo", pag.~í9- ~12.

(..) « Opportet episcopul11 irreprehensibilCI11 es.c." r Timo/h 111, 2. « Op
portut autem el lestimonium habere bonum ab illis qui foris sUlll. uL 000 IJI
opprobrium incedat. » Ibid., i.
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parochia e o magisterio. Nas proprias igrejas está materialmente estampada a de
cadencia do culto. Salvo s6mente onde algum orago milagreiro ou alguma con
fraria opuleuta apura a superstição ou o amor proprio em sumptuosas exteriuri
dadcs,-salvo ahi, mal dj,silllUI~ a casa tio Senhur, sob os pr~tcnciosos ou rapeis
da indigencÍ<l, o desleixo dos fieis.

Dessa universal degeneresc"neia nada se exclue. Vêde as ordens religiosas, os
mosteiros,-congregaçiies que do seu venerando passado não mantêm senão os
prcconceito., o hálJito, a regra obsuleta e descumprida,-as'ylos mundanos da ig
norancia, do ep;oismo e da preguiça. Vede os seminarios,- dispendioso!' refugias
da mediucridade. sem ciencia nelll iuspiraçào religiosa. (') Vede os institutos de
ensino diredamente filiados á igreja romana,-charcos moraes, onde a cachexia ul
tramontana atrophia as almas á puericia. Eis, a este aspecto, a nossa diagnose: um
povo sem fé, um clero sem "ocação, individuos sem o instincto do direito, insti
tuições sem auctoritladc, uma nacionalidade, em summa, cl1ristã e politicamente
immersa em atonia mortal. Tae em todo o tempo e por toda a parte as conse
quencias do contuberllio legal eutre a igreja e o estado. Tal a primcira pha e
dessa decomposição, que, sob a inOuencia ultramonlana, avilta os povos alé á
survidão, da sur·,idão á miseria, da miseria ao fanatismo, segundo a sinistra lei,
tetricamente enunciada. ha dous seculos, em relação a uma das victimas do as
cendente clerical, pelo cardeal Kolaoitz o'aquella memoravel ameaça: Fadam

HUlIgm'iam captivam, postea mendicam, deil/de catholicam.

A quem desta dolorosa conlemplação volver os olhos para o espectâculo
divino da liberdade religiosa, não será dillcil estabelecer o confronto. Sob o
dominio delia é que o sentimento christão brota, avulta, e possue solJeranamente
os povos. Poder-se-hia aponlar a Jnglalerra, onde a religião de estado é hoje,
na es encia, uma inslituição quasi puramenle nominal. Poder-se-hiam nOmear a
Hollauda, a Delgica, onde é qua i alJsolula a independencia das igrejas. !lIas á
Onião Americana é que toca especialmente aqui o papel de exemplo. Em parte
licniJuma é tão illimiladarnente real a emancipação religiosa; em parte nenhuma,
pois, tão sensi"el havia de ser a infiuencia damninha da grande idéa, se, em
vez de um beneficio, fosse eil'ecUvamcnte urila c~lamidade .ocial. Pois bem:
não ha, no mundo inteiro, ~m paiz onde tão activa, tão inten a e t.ão universali
sada seja a fé. ](lli, onde, ja o disse alguem, « a legislação dos cultos tem o
singular merecil.nento de não existir» ("), ~ão pia e absolutamente religiosa é

(') Essa decadencia do ensino profissional do clero tem ido por toda a
parle elTeitn da infiuencia do jl"uitismo. E' moda, pnr ex.emplo, citar o clero
francez como lilterariamente exemplar e Ilperior aos das outras nacIOnalidades.
Elltretanlo, os homens competenles d'alli me mo qoeixam-se amargamente « do e 
tado inral/til em que o cl~ro, n'aquelle paiz, tem deixado cail' (IS e tudos de
thelllogla e philosophia. II WHLO': Le clergé de Quatl'e-villgt-nel.b(. Pa;i.7.,
1K76. Pago VIL E' a me ma accusação do padre Bautaln, test~munha ln uspeltls
Slma, que exprime-se assim: « O clem novo, em consequencla da sua primeira
educação e do modo como o instruem, anda tão pouco a par do que van pas
sando, ha quarenta a!lnOS, pelo mundo, que nem ao meno~ suspeita o pOl' .on.de
G1,?da a philosophia contemp0l'anea. » Abbé BAUTAIl'\: PhllosolJhte du chnstla
msme, tom. II, p'lg. 149.

(") Pn!ÍvosT PADADOL: Essais de politique et de litté,-ature. Paris, 1859,
Pag, 119.

P. C, INT, 30
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a oplOlao, que não comprehende a iDcredulidade. « D'entre os americanos ",
diz 11m grafe escriptor coevo, « metade não adhere sériàmente a seita nenhuma,
não acredita que se haja de abraçar antes urna que outra communhão, Em rigor,
até, podem não fazer parte de igreja alguma. Basta ser christão; não vades,
1101'ém, mais longe, sob 1)lIlIa de haverem-vos pOT louco, pOl' umtl c'I'eattwa
irmnoral e pel'igosa." (,) « Esse povo tão grande, tão guerreiro, tão prodi
gioso entre os seus revezes», dizia, no congresso de i\lalines, um dos contempo
raneos que mais funda, tiveram na alma a paixão do catholicismo, « esse povo
é dominado pela ?'eligião, que, sob lima fórma as mais das vezes incompleta,
erronea, mas slh'irt e sincel'a, é a primei?'a das suas instituições politicas, e,
até, " t,"ica universal, invoI'iavel.» (.. ) « D'entre os elementos da gran,
deza americana, a rtdnhum em impo?·tancia cede ?iantagem (I ?'eligião,)l diz o
reflectido e escrupnloso Laboulaye. « Nos Estados, nidos ha u(ania em ser'
christlio, ha gosto em dizer que a liberdade é filha do evangelho, e, sem .elle,
pereceria, » (••• ) « Foi o pensamento religioso que gerou a America; elle é que
inspü'a suas instituiçues, St,as leis, e aclara a sua historia ", confessa um
escriptor ferventemente devotado á confissão romana. (•••• ) « Emquanto, na Eu
ropa, leis e usanças embebem-se no direito romano, nos costumes das tribu
germanicas, nas tradições do feudalismo, nos Estados, Unidos é unicamente da
religião que deriva a sociedade. » « A histol'ia, os Cil tumes, as instituições ame
ricanas)l, refere esse conceituado viajante, « provam que a naçáo pe1"1nanecet'
p?'o(undamente ?'eligiosa; nifo ha pai:: olule o clwistianismo se envolva mais
com a vida social e politica. Tão profundamente penetra os costume;' a
influenci'Z religiosa, que paI' toela a p01'te se encontra. EUa domina a im,
prensa, que, alheia a polernica das seitas, defende, entretanto, O~ grandes prin
cipias do r.hristianismo e a moral evallgelicfl. D'entre as duas mil faluas que
circulaln pelos Estados-Unidos, mal havel'd t?'es Ot~ quatro, que ousem aggredil'
a ?'eligiao. e essas mesmas só entl'e estrangei?'os obtem leitol'es: tão declam
damente avessa lhes é a opinic7o publica. Do mesmo espirita mostl'a,se.
imbuida a 7t'stiça. » (..... ) A' irradiação desse meio, ao contagio desse inOuxo
bemfazejo nada resiste alli. A mesma onda impura da immigração européa, com
as suas paixões supersticiosas o'u impia, sanifica-se ao contacto daqueIla socie
dade. « Estabelecidos na ....merica, engolpllados n'um meio profundamenle chri tão,
sentem os colonos ?'eanimal··se-lhes no intimo elo cO?'açc7o um ?"enta?lescellte

(.) EII:'iEST DUVERGlER DE llACIlAXNE: Huit mais en Amél'ique. Paris, 1806.
VaI. lI, pago 132.

í") MONTALEMBEIlT: L'Église libre dans l'État libre, pago 56.
(... ) fntrod. ao livro de É.\llLE JOt\"VEAUX: L'Amériqu~ actl,elle. Paris, 1870.

Pago XI. .

( ) ÉM1LE JONVEAUX: Op. cito Pago 202.
(oo ) ÉMlLE JONVEAUX: Op. cito Pags. 202, 211 e 212.

V. no mesmo entido LiBOULAYE, prefac, á Hist. de la ?'ép. des États-Unis,
de ASTIlt, Paris. 1865, I, pago lll, V, VI, X1ll; LACOI\DAllIE, Discot,rs de ?'ecep
tio" á l'Acaelémie França'ise, no IX voI. das Obl'as /Jo,/?,?pl, de Tocqueville,
pags. 621, 625, 627 e 635; TOCQUEVILLE: Voyage aua; Etats, Unis, nas suas
Obras compl., vaI. VlIl, pago 285 e Démoc7'atie em Amériqt,e, passím, etc.
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de N. B muitos, n'essa terra .pere{Jl'·ina, adoptam o Cttlto que, na patl-ia,

haviam enjeitado. » (')

A historia dos dezoito seculos christãos é uma longa demon3tração do malo
fico elTeito da prolecção do eslado sobre o chrislianismo. O pacto de alliança
entre a soberania e o altar é, foi, e ila-de ser sempre, pela força das .cousas, um
pacto de mutua e alternativa servidão. A religiãc, apoiada no monopolio civil,
não póde senào adulterar-se, enfraquecer-se. decair. Têm os catholicos liberaes
invocado esta verdade em rel;tção ao catl1olicismo, como argumento decisivo da
sua superioridade e origem divina. Não vemos, porém, que ella se applique
ex. 'lusivamente ao culto romano. Todas as confissões abrangidas no gremio do
evangelho apresentam a mesma condição: em todas o conlaclo do poder é um
contacto de morte. Em todas e3tá. mais ou meuos puro, o principio da verdade
religiosa; e eS'e elemento divino, por sua essencia mesma, necessariamente se
ha-de alterar com a adherencia dos intcresses seculares. Entretanto, a conside
rarmos essc facto providencial especialmentc com respeito ao catholicismo, não ha
dúvida nenhuma que a gr'ulde lei moral, latente n'elle, assume uma evidencia
pasmosa .•

(') É . .!O:WE,\UX: Dp. cit.; lJag. 216. De proposito nos alongámos n'este
pnnto, com essa inslstencia, que cscusaria, se um livro brasileiro. deque n'outra nota
nos occupámos, fazendo fuudamento sobre \1m artigo de um periodico americano,
que transcreveu de lão suspeita fonte como é a obra do jesuita Ramiére, não ar
vorasse a Ametica em exemplo contra a liberdade rellgio a, t~xando aquelle ro
Ilglosissimo. povo de indilferonle ou incredulo em SUa maioria. E uma inexactissima
iuexacçao. E uma lamentavel mácula n'aquelle cscripto.

Prímeiramenle,a um e'pirilo liberal. como o do auctor. a imples procedencia
da citação devia precavei-o contra o publicista, ao menos quanto bastasse para o
uão encadeirar dc auctol'ldaele.

Depois, sabe o mundo todo, e. portanto, com grande maioria de rasão. um
politico tão intelligonte, antig-o, e versado nas tuetas de sou paiz, que elos povos li
vres é encal-ecerem os proprio: defeitos. Esse pendor sobresae principalmente 11a
imprensa periudica, es a scnsibilissima e irritavel membrana da liberdade. onde as
impressões il'l'ol1exivas la oc '1siiio repercutem diariamente com todas as falsas
sensações de 11m orgam exacerbado por uma excitação contínua. Cabe aos ameri
canos perfeitamentu o que dos iuglezes diz um grande escriptor deste seculo.
« Uma das mais Imquentes origen.i de elTOS para o estrangeiro quc os pr'elenclu
Julgar, é o mal qlle el1es costumam dizer uns dos ontros, de si me mos, de sua
patria, de uas leis, de seu governo.» « Proprio é das nações livres e seguras
de sua sorte», eOlllu optimamente escreve ainda ~lonlHlembert, « alfectarem exag
gerada roprovação ús suas desvanhlgcns e enf~rrnidudes aetuae " pintarem-se á
heira de todos os p"ecipicios, laes quaes absolutumente es'es moço', cheios de
\ ida u rutllro, que, á pl:lmeira clecepçao, de'e 'peram, e declaram-se para semprc
de gostosos di existoncia, no momento mesmo em que vãu espo ar a pessoa a
qnem amam, 011 estreia I' brilltant mente nma honrosa carreira. Uns e outros são
SllIceros no engauo; cl'lJem o que dizem; m'1S o que dizem é insonsat(), E algu
lIlas vezes signal de lima sllporabundanclH di! juvenilidade e força. » l,1'l;B1ÜJ" 1)0-
!ltlgue de l'A?7{Jletel'l-e. 11, pago :! -30 l. .

1?iualmente, a estadistica exltilJiulI n'essu libello do s)'stema concordatal'lo
contra a idea liberal não prova absolutamente nada. Se as cifras oUi
Claes não por estranha a quaesquer conlissões, catholicas ou acatholicas. a
{'\, Hndc lllailJria da população americana. é, em granue parte, porque a estadis·
Llca estti, por circumstancias pe 'uliares, condemnada a ser, alli, o'este assulllpto.
enormemente incompleta. A. explieaçao vae no tópico seguintc. Falia uma tes
temunha da mais reconhecida flrobiuade e exactidão. « Um faclo, no rapido es
!lOÇ!! que ahi liea, ha de ter impressionado o leitnl': é a fraqueza ~umel'l a das
Igrejas, que enumerámos como fócos prillcipaes do pensamento relIgIOSO. Junctas
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De todas as phases que tem atravessad.o a igreja, o seu periodo aureo é
incontestavelmente a primeira edade. os tempos em que era simplesmente uma
republica espiritual. Athanasio os lamentava ainda, entre a faustosa opul~ncia

com que a escravisara o primeiro Cezar que a esgosou; e a consciencia christã
ha-de resoar para sempre vivo o grito do poeta fiorentino :

cc A.hi Oonstantin. di quanto mal (u mall'e,

Non la tua couvel'sion. ma quella dote,

Ohe ela te pI'cse il pI'imo ricco Patl-e! » (-)

De Tertuliano foi aque!!a celebre plll'ase-que ilão é digno da religião captival' a
relig[ão: NOI< est I'elig'ioni,~ cogel'e l'eligionehl. (") Apenas envolve-se com a
politica, entra a igreja a de viar- e do ,Chri to, e a descer do primitivo esplendor.
As heresias dilaceram-n a. O sGisma de Ario r:hega a pique de afogar a christan
dade, Seguem-se novas assolações, ccfm o nestorianismo, o eutycheismo, o mono
thelitismo, dissidencias dogmaticas na fórl11a, no s)'mbolo, na occasião, mas, na
realidade, emanações da lJIesma degenerescencia pagã, expressões da mesma

ellas todas, apenas chega- e a um total de cinco ou seis milhões de fieis. Se a
esses diITerentes cuilos accreseentarrnos o calholicismo, que vae adquirinrlo uma
prodigiosa extensãu, conclue-se que n'essas grandes denominações e,tao classifica
dos, mais nu meno', d()z milhões ue americanos. i\las a nação cncerra trinta e
cinco milhões dll alma. Que é, pois, dos vinte !:inca milhões restantus ? Se a in
Iluencia christâ penetra ttldo o corpo so.cial, como é que a estadistica não no
apresenla senão minorias tau restricta ? Muita, rdsões explicam esse e;tado de
cousas. Antes de tudo. um sem conto de igrejas, que, por sua inferiul"Ídade rela
tiva, escapam ao recensealll"nto, coo 'tituiriam, touavia, se houvesse tempo e pa
!'iencia de ,lggrupal-as, um numero lUuito consideravel ele li eis. Certa seita, lJor
exemplo. não se estende além da cidade olde IlasCell, não reune mais que dous
ou tres mil crentes; uutra. uão possue senan eluC:J nu sei l,em,)I, s, por ventura.'
até, um 3Ó ; ma,' tucl(t:~ ellsinam o' !!1-ulldes da'el'e,. (JS (tOl/maS p,"incipaes do
christianismo; tOll/IS lielam peln clitftt,,·c1'u dI!' c}·enças. Tambem cuntribue para
'1sta siuf(ular depI'essãtl dos. ulJ.lal·islOos da estad'i:'liea rc:lipiosa 11 organi.açno par
ticular das congregaçües prote,;tantes. Para qUH UTll seja recebido pur membro de
uma igreja, para se alistar entre os fieis, rtlquerem-se mnita.; formalidades.; ha
dI: passar por um miudo exame, expor deante da a 'sembléa das digllidades paro.
chiaes a situação de sua alma e \JS motivos 'que o resolveram a ahraçar vida
mais cbrbtã. A congregação, por escrutinio secreto, pronuncia-se acerca do merito
cio candi la : se é acceito, vem a ser i}'mno; aumillem-n'o ii reia; se é rejei
tado, coufundc·-e na Illultidao. até '1ue mais serias e:forços cll: emenda permito
tam-Ihe uprc,()ntur-se nuvament,J. Oul,·'ora grandes vuntu;;ens eram inlierent' ao
litulo de commt~J1inlit: só elle conf-:ria O' .direitos l:IVIS e politillos ; nau se
podia nem votar em eleiçao nenhuma. nem ser magistrarlo uú funccionario, sem
fazer parte desse escol de lieis. H .ie, que triumpha a liberdade de cooscienciu,
'1ue [wnhuln ir\l:enUvo con\'ida mais os l:idudaos a obedecer u e~S:lS condições 1'1
1\11 rosas, gr<lude numero de americanus. ainda sendo no :PII coraçã christão',
Bao abraçam a ré du nenhuma. seita partic:ular, . Demais. al:;lImas vezes é unus o
pertencer ,is congregações,» (E, JONVEAUX : Ofl. cito Pa~. 217-~.)

Bem se vê, pois. que, apezar da estadistiea, o povu amel'icaoo é séria e ge
ralmente religioso.

(.) Illferno: XIX, v. 115-7.
(0') « Videte ne et hoc ad irreligiositatis elogiulll CUDClIrrat, adimere liber

« tatem l'eligionis at 'Íllterdicere olltionem div'initatis, ut non liceat mihi colere
« quem velim, sed cng)r colere quem 1J0lim. 01110 se ab invito coli volet. ne
« homo quidem,)l TIlIlTULlA/(O: AIJologet, c, XX1U,
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amhição terrena, protestos contra O mesmo espirito intolerante e mundano, que
ia já progressivamente senhoreando a jerarchia clerical. No imporio do oriente,
onde mais opulento e envolvido na administração era o episcopado, mais inces
sante, vigorosa e tyrannica foi, em compen ação, tambem, sobre a igreja a aucto
I'Ídade imperial. A dilatação extraordinaria das snas immunidades e allribuições
civis, soh Justiniano e Heraclio, eOl'l'espondeu proporcionalmente uma condição
de dependencia e suballernidade. que de dia em dia o foi corrompendo, e avas
sallando á corôa. A' medida que a innuencia temporal da igreja amplia-se,
declina a ua auctoridade moral. Se, no septentrião. cria novos dominios nas Ilhas
Britannicas, perde, por outro lado, o oriente. Na edade média, quando os bispos
constituem-se potentados, quando o pacll'e exerce importantes funcções da magis
tratura civil, quando o altar investe-se proprictario por prer'ogativa áivina,
quando os dirpitos do individuo são dia a dia usurpados cm homenagem á [1rc
ponderancia da clel'esia obre a sociedade leiga, ao senhorio do episcopado sobre
o clero, á dominação cie Roma sobre o episcopado,-na edade média, as scisões
religiosas retalham por toda a parte o seio ao catholicismo, até que a Reforma
lhe venha an'ancar do gremio as raças viris do norte, a Grã-Dretanha, a Sueda,
a Noruega, a Dinamarca, a Allemanha septentrional e uma fracção da França.

Lançae, com especialidade, um olhar altento á bistoria desse ultimo paiz,
theatro de tantas luctas, dc tanta conquistas e de tantas humilhações da igreja,
e vereis como é estrond sa a lição, ob esse admiravel principe, que merecia, elle
sim, em vez de seu neto, o titulo de grandl~, sob Henrique lV, i lo é, sob a li
bordade relatin assegurada ao protestanti mo pelo edicto de Nantes, sob esse re
gimen de tolerancia I'eligiosa, contemplareis na igreja uma épocha de glorioso
I' plcndor, de extraonlioaria fecuodidade e de apostúlicos heroes, como Fran
I:isco do alies. Segui os tempos. e vereis, succedendo ao seculo X\"lJ, com o pe
riodo que pri' "ipia em LlIiz' XIV, e,tabelecida a unidade ofllcia! de crenças,
relachar-se no clero a disciplina e fi moralidade, anniqllilar-se entre 05 fieis a fé.

accelerarem-se rapidamente, sob' crescente dominação politica do jesuitismo, os
progressos dcssa eschola social dissoluta e impill, a que a historia adjudicou já aO
respollsabilidade suprema no excesso da revolução. A geração que proscreveu a
igreja em !)3 era obra do c1ericali mo, senhor do braço secular. Depois da re tau
ração, apezar da liberdade religiosa que a carta afiançava, bastou o privilegio do
rllltn nfficiul outorp;ado ao catholir.i mo, a beatice publica da familia real, a pro
tecção cIe Carlos X ao dcscnvol vimento das cun~regações ultrarnootanus, a en
trega do millistorio da instrucção aI) bispo de Hennópolis, u ingerencia exclusi
vista do clero no provimento do magisterin e no ensino leigo, para grangear á

igreja entre o povo invenClveis e violentus anlipathias. Com o govorno oompa
rativamente indifI'erente de Luiz Felippe; amainaram os rancores populares cOlltra
a i:'rpja ; o burel do mongo, que chegara a ser nas l'uas objecto de escandalo. tel'e,
alé, ingresso no recinto da legislatura nacional; !l a con~tiluição republicana de I 48
inuugllrou-se publicamente entre solemne. benção do epi ·copado. l\las nenhum
periodo, porventura, nos annaes do catholicislUo francez, tão eloquentemente ma
nifesta a conl'eniencia da separação aos interesses e pirituaes da igreja, como a
sua situação, a sua vida, a sua prosperiquqe nos annos decorridos eotre as pro.-
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cripções revolucional'ias e a concordata. « Livre do salario que caracterisava a sua
subordinação, e deshonrava-o, parecendo o preço de suas concessões. ainda quando
o seu proceder não era senão obediencia a convicções sinceras, diligenciou valoro
samonte o clero appellidado con titucional restabelecer o culto n'um solo subver
tido. Rapidos foram os seus triumphos ; e houve então en ejo de verificar a que
ponto o desapparecimento de uma religião omcial, convertendo as almas de fic
ções illusorias á realidade. apressa o despertar da fé; porque o homem não póde
re ignar-se muito tempo ao vasio absoluto das crenças que o consolam; e, quandJ
sob seus olhos escallcara-se o abysmo. em vez de o dissimularem f6rmas vãs, re'
cúa espavorido. buscando novamente o seu Deus. Em quarenta mil parochias re ta·
heleceu-se o cnlto espontaneamente, Dous concilios congregaram-se em Paris.)) (')
Independente da tiara, estranha a transações com o estado, apresentou a igreja
franceza. na piedade, e na disciplina, e na reforma do abusos, e na restaulaçiio
das boas tradiçõcs cbrislãs, uma efIlorescencia de genio, de energia e de fé, 'lua
relembrava as eras primitivas. Seus actos omciaes el'am monument(l~ de sciellcia,
de bom senso. de caridade e espirito christão. Seus synodos admiravais arran
caram a um famigerado inimigo seu a confissão de que ella « im'i/cwa n'elles
toclas as (ó,-mas, e tallal'" a li11(Jtw(Jem dos concilios ma,is canonicos e moi'

l'espeitados. II (")

Observae outras nações: sempre invariavelmente os mesmos factos, a mesma
conclusão.

Recorrei, por exemplo. ã Inglaterra. « É ahi, obretudoll, escreve i\lonla·
lembert; « qne a experiencia é concludente em prol dos calholicos. Sem a liber.
r1ade. foram empre impotentes: com ella, nada ha que se não tornas e impotente
contra elles. O' catholicos de"em tudo ã liberdadu, nada ã auctoridnde temporal·
)\em Felippe ]1, ncm Jacques II lograr~m evitar-lhes o revezo Mas de5de o mo
mentI) em que não reclamaram senão o direito commUlll, onde ,'oltaram
contra seus ad"ersarios o principio da liberdado de conscien')ia, em b~lde tlldd a
pujança e todo os preconceitos da Inglaterra tentaram cClmprimir-lhes o desenvol-

'vimento. Ha um seGuia, qu~ndo o derradeiro Stuart buscou reconquistar o
throno de seus paes, eram apenas um pl1gillo de infelizes. flUO até 11 mundo ca·
tholico esquecera. Hoje, onde quer que Ouctl1a o cstandarte inglez, abriga uma
igreja, uma cschola, uma colonin eatholica e livre.)) (''')

1 os Estados-Unidos, onde o catholicismo vive, como todos os cullos. entregue
a suns proprias forças. entre o embate inces"ante, confuso, ardente, de milh~res

de seitas religiosas, o seu cl'escimento é incomparavel. De 2: ,000 alma, que
eram apenas em liS.) 0- catholic s u'osse pai.: (,. ,.); de 90,000, q'w eram ao co°
rnoçor desto soc~llo, com 1 bispo e 53 padres ( ....·),-chegavam. já em 18i5, a

(') PnEssENsÉ: Le COllciZe dtL Vaticano Cap. n, pago 3L
(") LM.I.Y TOI;END.'L : Lettres au l'éclactew' du Cou1'J''Í~r de LOlldre',

Pa ris, J80 l. Pago 30.
(''') MoxTAUmDEI\T: AvelLil' politique de l'Angletel'l·e. XII, pago 220.

(' ... ) MONTAI..: Op. cit" Xlf. pago 22i.
('~.. ') LADOULAYE: Introduc, a JONVEAUX, l'Amérique actuelle, pago XV.
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6.287,200. com 4,214 igrejas parocbiaes, 3,3H igrejas ou capellas liliaes,
4,973 padres e ',520 escilolas, com 412,765 alumnos. (') AlIi. narra uma teste
munha ocular das portentosas grandezas daquelle POVO,« alli o catllOlicismo, com
quanto profundamente modificado por esse cliula politico e social, conserva uma
ro1Justa unidade, uma hierarchia poderosa e um governo, por assim dizer. aris
tocratico; mas os catholicos americanos são os primeiros a abençoar esse regimen
de liberdade protestante, a que fazem guerra: dir-vos-hão elles que' só aqui,
mercê da liberdade americana, alcançaram fundar essas associações poderosas, e
exercer essas inl1ucncias politicas, que n'outra qualquer parle seriam tidas comn
um perigo publico. Entre catbolicos e protestantes ha antipatbias; mas não ha
odios profund 5, porque niuguem po sue privilegias, e todos respiram egual
IDcnte o ar pleno da liberdade. » (")

É esse um dos incomparaveis beneficios da liberdade: extinguir esse male
fico instincto das religiões privilegiadas, o odiwn theologicttm, e crear nas
alma, acima de todas as conlissõei, um laço de confraternidade superior, vigo
1'050 elemento de fé e civilisação; porque, em relação aos povos, acreditamos
COlO Tocqueville que « o bomem. se não tem fé, ba-de servir, e crel'. se é livre. l>

Por esse, entre outros motivos, é que sobre todas as liberdades está para nós a
liberdade religiosa. Nem é objecção ao prinCipio liLJeral a variabilidade illimitada
e caprichosa das seitas, entre as nações onde a profissão publica de todos os
cultos não .lem restricção em nenhum monopolio, em nenhum privilegio, em
incapacidade nenbuma. Elllquanto contra a moral propriamente dita, aquella
que, na phrase de um publicista illustre, « é a unica em que interessam governos
e POV05, e, por entl'e as diversas doutrinas tbeologica, salvo as intolerantes,
permanece invaria\'elmente santa» ("'); lllIlquanto contra a moral, entendida
assim, não houver attentado, a incompetencia da auctoridade entre as opiniões
combatentes é uma vantagem immensa. não só sob o aspecto humano. lllas prin
cipalmente sob o aspecto religioso; porqu esses confiictos incruentos entre idéa
e idéa, entl'e religião e religião. entre seita e ~eita, são o meio natural onde o
chrislianismo se retempera, se restaura. se deputa, se estende, se aprofunda, e,
acercando-se da sua origem, aprorima-se do seu i-tka~_ « Quanto mais as ei
las se dilatam », escreve Duvcrgier de Hauranne, « mais se cansa das rivali
dades estereis deli as a multidão, mais avulta no coração do povo o sentimento
de lima ampla unidade religiosa.» (.... )

-o meio da lucta, cerlo ou tarde, o que provier de Deus triumphara, segundo
aquillo do evangelista, «01nne, qttod natum est ex Deo. vinci! mund1l1n.l> (oo ••• )

O christiallismo, na ua expressão comprebensiva, fraternal e pacilicadora,
fecundará as novas sociedades, emquanto a obra transitoria das paixões humanas,

(') Univel·s. de 3 de m:do de 1875.
(") E.. DUI'EI\GlEll DE H.\URANNE: Huit mais m Amérique, lo Il, pago 131.

(... ) D,\UNOU: GCt1'anties individueUes. Cap. V.
(" .• ) Huit mois en A.mériqu~. Tom. II, pago 132.

(..... ) . JoÃo: I ep. V, 4.
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as creações do espit'ito de seita umas após outras mirrarão. cc w'bOl'es autum,

nales, intructuosce, bis mortuce, e,'adicatce,» (,)

Repugnando ii liberdade absoluta de cultos, dão ao mundo os catholicos
destes tempds um espectaculo deploravlJ!, que deshonra a confissão de que sãJ
membros, Uma de duas: ou os engoda a vantaaem mundana das regalias ma·,
teriacs, que a intolerancia assegura aos privilegiados; ou desconfiam da proce·
dencia celeste da l'é em que militam, Melhor te temunhu da infiuencia maravi,
lhosa della sobre o genero humano dão, sem duvida nenhuma, as hostilidades
perseguidoras e as advertencias aPI)rehen ivas dos <ieus antagonistas mais encarni
çados. Maior honra lhe fazia um do seus forlllidaveis adversarias, n'aquelle
pregão célebre de que cc por toda a pU7'te oude o p7'otestantismo tem deixado

n. libet'dade á igl'eja inimiga, 11(10 to, 'dou ainda nttllca em extinguil'-se des·

hOllrado, li (U) ;\lais adeantado estava IJa tres seculos o sentimento christão entre
o ratholicislllO [",ragido. qne, buscando nova patl'ia na America septeotrional,
vinha inaugural' no Maryland, com o famoso Acto d~ Religic7o, em 16.9, a
liberdade religiosa, como prol'idencia conducenle cc a l'avorecer a tranquillidade
no govemo, e mónnente a manter entl'e os habitantes nUGtua ca1·idad~. ))

Mais pura intuição tinham, ás vezes, dI) evangelho os proprios barbaras do
norte, os invasores da Europa occidental, os reis borguinhões, godos e fr'ancos.
cc Não está em noo!a auctoridade mandar a religião)), dizia Theodorico; ccninguem
póde ser forçado a crer múu grado seu.» cc Já que a divindade tolera diver:ws
religiões,) reITectia Tbeodabato, cenão ousamos proscrever nenbuma. Lembra-nos
ter lido que a Deus ha-de o lJomem sacrificar vuluntariamente, não por coacção
de um senhor. Quem quer que, logo, de outro modo tenta proceder, oppüe-se
evidentemente aos mandamentus divinos.» (",)

A politica é a paixão de Roma. Eolaçal·a por meio de privilegias ternporae5
ao governo do estado é crear-lhe em derredor a atmo'pliera mais conveniente iI
expansão dessa tendeDc;a fatal á liherdade, li mÓ"alidade (oo "O), ao desenvolvi·
menlo das nações. Quebrem·se, pois, os laços politicas dessa alliança; e a jel ar
chia catholica, sem mais interesse na mililança activa dos partidos, não terá
no paiz senão a influencia moral qU(~ não ha lJumanamente meio de arrancar a
um clero intelligénte. laborioso, illustrado e pio. Soltos dos emlJaraç~s oficiae'

(*) S. JunAs: Ep. cath .. 1~.

(00) EDGAR QUIl'iET: lIIarnix de Sainte Aldegonde, 1854.

(.. ,) V. GurZOT: Nist. de la civil'is. elt Fl'ance. V(J1. I, liç. XII, pag, 323.

(o ...) EXlJmplo: a Anstria. Eis aqui a estadistiea dos nascim ntos sob a con
cordata ultramontana, Ver-se·ha que o numero dos lilhos illel;itimus c1Jegou a
sobrepujar o dos legitimas.
Annos Legi Li IIIos IlIcsitimos
1862~ , , , 12,1~7 "., .. , 11,1l3
1863 , o ••••• , •••••••••••••••• 13, to t , •'•. , , . , . .. ". ,12,393
18J4.. , ,." 12,865 , " .. , 12.849
18 '5., " , , 13,199 ,., " , , .. 12,42'\
1806 .. , , ,12,93i , . , . , , : , . , 13.272

Tot.al........... 64,529 ~
Aqui estil calDo a imposição do casamento religioso moralisa a relações enlre

os dous sexos, e regenera a família I
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que lhe limitam o exercicio livre da auctoridade espiritual, o episcopado, menos
carecante da ,ombra prolectora do throno pontificio contra tenlativas do podeI'

Oulro exemplo: O nivcl, a força, a extensão do ullramontanismo é indubita
vai que crescem contínua e desembaraçadamenle em França. Entrelanto o nivelo da
moralidade social baixa acceleradamente na mesma. proporção. É o qUf; o Univel's
foi obrigado a confes ar, a 9 de oulubro de 1873. á vi ta dos documentos esla
dislicos da criminalidade n'aquelle paiz. Alli, no paiz hoje por excellencia ult,'a
montano, aquelle ol'gam clel'Ícal chega a reconhecer (31 de dezembro de 1874)
que o nivel moral é iurariar ao da provincia chineza de Fuh-Kien.

Não fazemos á França a injustiça de subscrever sem restrições essa injuria
da in aciabilidade clerical. sempre despeilada, alé conlra as victimas da ua in- /
f1uencia omnip)lenle. filas que os costumei lém descido a um gráu de illlmllrali
dade angustiadora, e inque tionavel. Haja vista a ramosa dissertação de onanisma
conjttgal'i (II!), publicada na monumental collecção de FlllEDnrCll, lJocwn., I, pago
289-316. Essa memoria. que « suscitou uma impressão de nausea em Inglaterra e
Allemanha)J (W,uLON: Le clei'gé ele Quatre·vingt-neuf, pago 575), era a revelação
solemne e om~ial, por parte da igreja franceza, da mais sordida perversão d,os cos
tumes çlomestlcos.

O que é ainda mais nolavel, porém, é que não vinha em nome da moral chrislã
contra essa torpe degenereseencia, mas em collOnestação do I'icio coulra essa pureza
da "ida conjugal immemorialmenl~ ligada ás tradições divinas do christianismo.
O auctor pedia, nem mais nem menos, ao synodo pontincio de 1870, a ,·ehabi·
litação do crime ele Onam qto 'asamentol ila, n'aquelle papel, trechos como esles:
« rai éludié ce cas do toutes le., furces de mon intelligence et rio ma conscience.
el j'en suis venu iJ cette conviction for'melle, Qtt'un fait fausse l'oute ~estygmati

sando essa pi'ostituiçâo cunjugall '. Pour moi cat acte est énormément au-dessous
du plus petit pécbé mortel. et ii est encore énormément atténué par lous les mo
lifs qui le provoquenl, mol.il's réels de sanlé, merne d'intél'êt, de (amille. etc....
NlJU enl'isageons la réalilé, c'est á dire le présent et I'a"cnir : vous n'envisagez
qu'tme doctl'ine finie (a conele11?nação elo onanismo conjugal! 1) De même que.
le célibat est permi ,aussi I'égli,e reconnalt aus époux lo droit de ne pas en
gendreI' çju lout, tous les enfants fussent-i1s des enfants de Dieu, co qui n'est
pas lo fait de notre époquo. D nc que la remme ait engendré ou non, l'époux
peut la déliVl'er c1u méLier de I'esclave, et sans pour cela s'imposer iJ lui méme
un sacrifice perpeluel, la rendre simplement à la premiêre vocation. pour \a
quelle Dieu I'a (ormée, adjutorium simile sibi.... Ainsi des organes exuels;
comme il est permis <lUX mariés de n'en pas useI' du lout, ii ne peut leuT et"e
clrl(endu, surtout s'ils ont atteint t1éjiJ la fin principale, de leur demandeI' lew'
tin secondaiTe.... Tout est permis cntre les époux ... Quant au plaisir dans le ma
I'iage est il but ou mnyen'? Dieu nc I'a pas dit; nous cr0l'0ns qu'il est l'un et
fll/ttre... Los prétros mi sionaircs surtout, plu. mêlés au monde, voyant celte
pratique ( o vicio allttelido ) se répandr'e daos les masses, comprennent que ce
Illouvement ne pouiTa pas étre aiTété lJa,' eles "églementatiúns (,'egulamentos,
seilicet, a mOl'al! l, par'ce qu'il est dans la logiqtte eles choses, parce
q!t'il est nécpssail'e. Aus i sollicitont-i1s ardemment uI/e décisioll en ha1'1nonie
ave; les nét;e sités dtt temps, et ttselit-ils en attendant de tottte la tolél'ance que
lelt?' conscience peut pel·meUre... etc. » FIllF.DIUcn, lJucwn,. I, pags. 315, 295.
300, 301, 306, 310. Eis, se"undo a a sei la romana. as leis da moral domestica!

Esse monumento jesuitico, de onde a penna a cu to, recalcitrando,
mal nos póde transcrever, para lição dos incautos, essas sordicias ullramonlanas,
e onde outros lance, ai nd,l mais gro,seiramonto cl'nieos l V. 'pag. 311. 3L5\, repugnai?,
alé em latim, ii decencia mais tril'ial,-essc monumento Jesurllco caractel'lsa a Cita
e suas irléas sobre o regimen da soeledado o da. familia; porque, rcleva notar, e sa
apologia da sensualidade animal nas relações conJugaes é obra dos mesmos mteres
ses, do mesmo principio c da me m,) gente 4UO o infallilJilismo papal. «A tenlativa
de impôr, mecliun te o papa e o concilio, á igreja essa alteração da moral chrislã, Íl
lan~o mais digna de nola, quanl provém do eio desse mesmo clero, a quem
conJlInctamonle corn os jC3liÍtas, cabe a patel'nidade dos ,novo. decretos de t~))
escreve' a mais competente das aucloridacle , o theologo Fl'Iedl'lch. « Der Versuch,
der Kirche durch den Papst nebst dem ConciL eine den fran7.osischen Geistlichcn
beqlleme AlLel'aLion der christlicben l\loral aufzudringen, ist um so merkwUrdi
g..r, ais er aus dem ehoosse desjenigen Klerus stammt, w~lcher die Vaterschaft ~er
neuen Glaubensdekrele in Verbindung mit den Jesulten slcb worzugswelse
Zuschroiben dar·f. » lJocum., I, Vonv., p. IV.

1', C. INT, 31
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civil, embeber-se-hn então mais despreoccupadn e independentemente no labôr
espí'ritual do seu ministerio sagradv. Já era assim que pensava o maior estadista
deste seculo, Cavour. (')

Se o Syllabtts é um obstaculo insuperavel á reconciliação entl'e a igreja
e o estado, como, ha sete annos, reconhecia, na catholica Baviera, o principe
de Hohenlohe, chefe do gabinete. trazei-o sob a pressão de freios artificiaes não
é senão renovar a energia das forças que o mantGm. Deixai-o entregue a si
mesmo, deixaI-o, sem reservas, frenle a frente com a re.acção liberal, e o seu rei
nado sinistro estará por pouco. Obstinando-se eOl busca de uma concordia fir
mada em mutuas concessões, a sociedade leiga humilha-se inutilmente ao ultra
montanismo, que j,í, em occasíões solemnes. por orgams competen'tes e insus
peitos, confessou impracticavcl qualquer ajuste harmonico e permanente, e appellou
resolutamente para a separação. Tal foi a declaração expressa do chefe do clerica
lismo na Prussia, em sessão do Reichstag. a 9 de março de 1875.

Qualquer que seja a recrudescencia de ardor, que a situação desse novo re·
gimen promova, durante a crise da transição, no campo clerical, a vitalidade po
litica, estimulada pelo derramamento amplo da liberdade em todas as condições
sociaes da vida humana, será sufficiente, cfficaz, herníco antidoto contra a propa
gação desse virus de morte. Em ultima analyse, é o direito. a indepenuencia in
dividuai que lucrara sempre; porque, egualada a igrrja romana, perante a lei
commum, a todas as igrejas, a todas as ;:hil030[1!~ias, a todas as opiniões, ha-de, por
fim. acostumar-se a vêr em cada ameaça ao direito alheio um perigo á sua exis
tencia mesma, inclinar-se a liberdade, primeiramente por interesse, mais tarde por
habito, por alIeição, por nece sidade. e fraternisar, na resistencia á ty rannia, com
touas as manifestações, ortilodoxas ou heterudoxas. da consciencia livre: (C É desse
moelo », escreve um publicista de illustre memoria, «que a lev,aremos a não se
parai' sua sorte da nossa, a ver nas provações da patria provações tambem suas.
a buscar unicamente na manutenção do direito de todos a segurança das liber
dades que lhe são precisas para o cumprimento da sua missão terrena.» (0')

Quando o atvião reformador allue dia a dia, na Europa, os seculares alicerces
das religiões officiaes alli, duplamente pusillanime ó a timidez nossa, duplamenle
grave o nosso al.lentado contra o futuro deste paiz, em rccuarmos, no Brasil,
deante de uma insti\uição, que cincoenta annos apenas de vida lethargic~ entre os
seus manlcnedores não consentiram ainda solidar, A antiga ol'ganisação social, o

(') cC II conte di Cavour aveva ii fermo convincimento che se lo Slalo
desse ai vescovi una liberlà intiera nello esercizio det loro potere spiriluale, e. i
sarebbero truUi a considerarsi assai meno soggetti a Roma e provvedercbbero
100110 meglio ai vcri interessi delle popolllzioni delle loro dioees!. Per conse
gucnza, scioglieri i vescovi ela ogni vincolo speciale verso lo Stalo era il miglior
modo di soltrarli alia totaIe dipcndenza della Santa Sede. Cusi Cavou r, genio 50
vranamenle innamorato della libertà, aveva fede cile, allorquando fossero aba
UuU lutti gli ostacoli artiliciali che danno alie varie forze det mondo un equili
brio falso e manchevole, ogni cosa avrebbe preso ii posto suo e la vila circolato
liberamcnte in tnUe le membra det corpo sociale. J. ARTOM E A. BLANC: Ii cont8
di Cavotw in padamento. Pago 63·[,

(,,) P.l'ARAllOL: Essais de politique et ele lil.trJrature. 3" série. Paris, t865,
Xl1l, pago 230.
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antigo regimen, O systema que, tendo por palas a unificação do poder e a unifi
cação da fé, alliava o culto ao estado, pereceu já, moral e politicamente, entre as
velhas nações cultas. « Esse antigo regimen >l, diz um grande publicista, que não
militou nunca nas filriras da democracia; CI esse antigo regimen tinha uma face
granc\e c bella: não é pretenção minha julgai-o, menos ainda condemnal-o. Bas
ta-me reconhecer-lhe um defeito. mas capital: morreu, e não resuscitará mais om
parte nenhuma. >l (') O que dclle haja existe sómanta, são amanaçõas deleterias
e doiradas vestiduras de um cadavcr. Se o outro mundo, sa o conlinente europeu,
durante seculos e seculoS" educado á sombra daquella hoje dacaída auctoridade,
á f~ição della, apeou já do allar o antigo idolo, que fazemos nós, depois de 50

lemnemente repudiar a successão colonial, reverente,; ainda agora peranta a mu
mia galvanisada? Nós não pertencemos á familia dos povos anciãos; não temos
as mcsmas fibras no pmterito, e, todavia, já elles nos estão levando a deanteira
na abolição dos preconceitos coroados. Nosso berço, nosso lar, nossa asehola politica
lÍ a revolução regeneradora que banniu a meia cdade e o paganismo civil; é a da
quelles « homens illustres, daquelles bemfaitoras do genero humano, que, na as
sembléa constituinte, fizeram triumphar Os p"incipios que constitt,em a magna
cal·ta da soC'iecZade modenw. os l)?'incipios de 89. >l ('*) O contemporaneo que
se enuncia assim não é algum instigador fogoso e inexperienta de turhas. algum
apostolo de anarehia e deva lações. É o estadista mais bemfazeja a efficazmenle
adificador que iIluminou e~ta edatle: é o fundador immortal da Italia livre e
una. Pois bem: d'entre esses principias, o mais necessario, o mais urgente, o
mais intransigivel, o mais santo, é a liberdade talai des cultos; porque sem ella
a liberdade interior da consciencia é uma futi! e illusoria theoria. Já desde esse
abençoado movimento. que, além de outros resullados providenciaes, lem innega
vclmente o de christianisar a sociedade, libertando-a, já desde então a aguia
da palavra emancipada, Mirabeau. firmara em traços indeleveis a restauração so
cial da grande verdade evangelica. (( A religião ", escreveu elle, « não é mais
nacional que a consciencia. !São se póde proclamar nacional nma religião; lJorque
a verdade não se vota. r 'um imperio não pode haver nada nacional senão insti
tuições estabelecidas para em~ito politico; e, não sendo a religião mais qua a
correspondencia do pensamento do homem com o pensamento divino, segue-se
que. l~or esse lado. não póde a um ir nenhuma furma politica ou legal. II

Na Europa, entretanto. os inconvenielües politico das religiões de e lado são
infinitamonte menores. Cada paiz tem alli, mais ou menos, em si mesmo o vi
veiro da sua população. N'alguns a onda já transborda. Mantido assim, pela reno
vação dos mesmos germells primitivos, o mesmo meio nacional, as crenças reli
giesas trapsmittem- e regularmente de geração em geração. Tendo de actuar
sobre elemenlos preexistentes e fixos, vagarosa e pouco efficaz é ordinarilmente a
propaganda. As maiorias e minorias mantêm durante periodos seculares, com
leves altaraçCies, a sua importancia e situação reciprocas. As influencias pel'lli-

(') MONTALEMIJEI\T: L'Église Zibl'e dans Z' Etat libra; pago t 1.

(") CAVOUR: Disc, no senado, em;' de abril de 1861. V. Il conte di Cavo in
Pal·lam.; pago 674.
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ciosas e a injustiça do monopolio religioso_ podem, porLanto, demorar-se, sem
crescer rapidamente em proporções ;porque nem o numero dos privilegiados ra·
rea, nem o dos excluidos avulta, senão muito lentamente.

Comnosco a hypothese é diversa. Temos por territorio uma região immensa
e êrma; na vastidão de um solo extensissimo e admiravel, uma população iusig
nificante e disseminada; no seio de urna natureza opulenta, exuberante. esplen.
dida, riquezas sem applicação nem culLivo. A immigração vem li ser, de todas as
nossas necessidades, a suprema, -neces idade social e politica. D'ahi ê que 1l0S virá
para as veias de ta raça a infusão de sangue restaurador; para o nosso caracter
nacional a addição de elementos vitaes que nos faltam, a extincção de precon
ceitos e vicios que nos atrazam; para a sociedade o derramamento accelerado e
copioso das conqui tas civilisadoras deste seculo, na industria, no commercio, na
agricultura, a dilJusão do ensino popular, a transição faeil entre o serviço escravo
e o serl'iço assalariado e livre, a rehabilitação do trabalho,o de3envolvirnento da fur
tuna commum; para a administração do paiz a interferencia real, energica, decisiva,
dos adminbLrados na governança dos nossos interesses internos e externos. A
utilidade, a precisão absoluta dessa inundação ferLilisadora, todos a conhecem,
todos publicamente lhe rendem preito. Mas a afilhadagem, o apoucamento das
nossas ideas administrativas, a tyrannia exc1usivista da cabala eleitoral, a incuria.
a indolencia, a caducidade, a frouxidão, O scepticismo. a corrupção politica c
moral, sob todas as fMmas, do. nossos gOI'ernos ainda atê hoje lão permilLiram
inaugurar entre nós um s)'stema eficaz na promoção dessa idéa salvadora.

É com providencias artinciaus, occasionaes, limitadas, crue preteodem encher
nos e se vasio incommensuravel, acudir a e_sa nece_sidade permanente e cres·
cente do paiz, encaminllar para este feracissimo torrão um bl'aço da caudal DU
mana, que, por natural derivativo, corre sem ce sal' torrencialmente para as re
publicas do nosso hemispherio e as colonias britannicas e hollandezas n'este e o
continente australiano. Assoalham-se sonol'os programmas ; organisam-se grandes
cmprczas ; entorna-se do thesouro o sangue do povo, extorquido em tanto imposto
desatinado e oppressivo, sem nenhum resultado mais que ensaios obscuros e es
tel'l~is, ou enormes decepções. calamidades con ternadoras, que desacreditam pe
rante o estrangeiro a no sa 110 pitalidade. Nucleos coloniaes eternamente eircum
scriptos ii primitiva peripheria, sem irradiação nenhuma; colono fadados á per
pêtua.pobreza, ii mendicidade avilLante, de contentes, desaproveitados, reexpor
tados: eis os fructos notorios da nossa politica administrativa, n'este ramo, até
hoje.

Cumpre desenganar, e abril' os olhos á luz meridiana. r ão é o braço do go
verno que nos ha-de tl'azer a immigração. A expericncia está feita. Q fluxo bem
fazejo que a liberdade irresistivelmente al'l'asta á America c á Oceania, não ha-de
torcer jámais pal'a um paiz que ao immigrante impõe essa inferioridade forçada,
perpétua, humilhante, em relação aos filhos da terra que elle vem fecundar e en
grandecer. Não é no sulcos fadigosos e tardiamente abertos pelos agentes da
admini tração que ha-de haver a amplitude, a profundeza e a estabilidade precisas
para proporcionar-nos e manter-nos essa irrigação fecundante. Alhanae o ter
reno; estaheleeei o recipiente; e de si mesma vir-nos-ha procurar. Deixae, porém,
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na legislação o exclusivismo nacionalista e religioso, que presentemente a carac
teri a, e debalde emprogareis dinheiro, habilidade, patriotismo. Nem os vossos
consules, nem o~ vossos pro'pectos artificiosos, nom o V.lSSO lu lre nas exposições
interoacionaes, nada vos grangeará vantagem. O de que necessitamos é de insti
tuições nnvas. Este, sim, que ó o segredo, a chave do problema. Emquanto não
ofi'erecermos ao immigrante senão direitos mutilados, evidento é que não ha-de
trocm' o gasalhado fratern,ll da nião Americana pela condição capilisdiminuida. a
que os nossos códigos o condemnam. Raças livres e laboriosas, ou laboriosas e
sedentas de liberdade, não virão bn50ar nunca outra patria á sombra de urna
nação que reduz politicamentc á snba!ternidade perpétua o naturalisado, c nega
lhe ao Dens, á fé, ao cullo dc sua consciencia a egualdade Icgal. Encetae o cami
nho das reformas loaes, amplas e generosas; libertae desse ilotismo o hóspede
que vem fundar entre nós familia e futuro; reduzi as naturalisaçõos á simplici
dade americana; eqniparae o cidadão nato ao cidadão naturalisado; nivelae, sobre
tudo, o culto do immigrante ao cullo da maioria; c, com certeza, a immigração,
natural. suave, ininterrompida, abundantemente, buscará estas plagas cheias de
sedueção, de bençãos e de futuro.

Essa contemplação pnr si só rcclamaria, exigiria, corno a mais immec1iala das
I){)ssas ncees5idades, a cmancipação das confissões dissidentes. Com a ailluencia do
elcmento advena, afóra outrus innumera\'eis pI'oveitos, occorreria, de mais a
mais, inocular-se em nós a tempera religíosa, a piedade espiritualista, que nos
'povos latinos anda em geral extincta. A homens educados no espirito do Chri to
l1Iuito os deve isso preoccupar. Que o ostado. segundo a phraseologia rhetorica,
irracional e vã dos deolamadores ullramontanos, seja atheu ou theista, piedoso ou
impio, orthoiloxo ou anathema, e se proconceito, hoje, não importa senão a e ta
distas de sachri~tia. O que roalmente interessa ao presente e ao porvir de urna na
cionalidade livre, é que, como fatalmento succederá sempre soh as religiões pri\'ile
gia~as, não se vá, debaixo de sa oxterioridade illusoria de um cuILo monopolista,
entorpecendo progressivamente o sentimento chrislão, alé I'eduzir-se, lal qual em
todos os paizes romani "ados, a piedade popular a essa tendencia polytheisla, que,
aos olhos da multidão fanatisada, personifica nas invocaçõ~s innumeraveis da bea·
laria jesuitica outras tantas divintlade, o justificaria, anto o juizo calmo dos
vindouros, contra o catholicisl11o actual, o mesmo ferrete do propheta contra as
idolalrias do mosaismo paganisac10 ao contacto do gentio: « Seculldwn numerum
civitatum tU:l?"um el'al1t dii tLLi, Jucla.» (')

Contra essa reforma, qUQ oternisará gloriosamonte os seus fautores e a sua
époeha, alçam·so. todavia, entro esclareclc10s conterraneos nosso, dous receios
contrac1ictorios, milS convergentes fi mesma ·conclusão. De uns o su to é que, re
lrahida ao cloro a mão do estado, falle-Ihe o concurso espontaneo dos fieis, des
acostumados ao desempenho independente dos encargos religiosos, abala·se a
igl'eja na inc1igencia, c o inclilJerentismo alvar de uma brutal incredulidado se
nhoreie e barbariso o povo. Outros, pclo contrario. lemem que, livre a jerarchia
romana das peias civis, conquUo rapidamente a posi9ão de uma influencia selll

(') JEREmAs, n, 28,
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contrapeso, accutllule ao seu patrimonio actual riquezas extraol'dinarias, e cons
titua, por assim dizer, um estado no 'estada. Recuam, pois, uns e outros, ante
essa innovação, estes entrevendo n'eHa o triumpho absoluto do ultl'amontanismo
sobre a sociedade leiga, aquelles st)'gmatisando-a como a ruina certa do calholj·
cis.mo no paiz.

Tanto uns como outros, porém, lel'am-se de apprehensões exaggeradas. Nem
o orçamento aliciaI é, entre nós, impreterivelmente indispensHvel ii subsislencia
da igreja; nem a soltura dos vinculos regalistas conduz necessariamente ao pre
dominio do clero sobre o mundo secular. A contradieção formal entre esses vati
cinios oppostos arma-os um contra o outro, e a ambos alternativamente responde.
De uma e outra parte, assim nos propugnadores da igreja, como nos amigos do
regimen civil, estú-se, li claro, percebendo um excesso de meticulosa soHicitude.

A igreja não perecerá, não, ii mingua do alimeuto material. Falta ú população,
é certo, o veso de prover directamente a mantença do culto, de velar na subsis
teocia digna e independente da parochia, da diocese, do magisterio religioso.
lIIas nenhum babito ha Ião facil de crear a natureza humana; porquo nenhum toin,
dentro e fóra do homem, promotores tão assiduos, universaes e eficazes, como o
instincto da fé e a acção prestigiosa elo clero, Do que vale e póde a espontanei.
dade individual dos Deis temos aili exemplo,-não dizemos já nas missões, que fa
natisam, no interior, até á selvageria os povoados incultos, e que a auetoridade
secular deveria, e conseguiria, sem ofTensa da libeldade, eobibir nos limites do
direito cOOlmum,-mas na existencia mais que abastada, sumptuosa, do culto em
tantas confrarias e em institutos mendicantes entre:;ues aos recursos da propa-

. ganda e da collecta. Se esses facLos são pOl' ora excepgões. é que a iniciativa par
licular dorme, sob o s)',tema que conOa ao governo o papel de gestor inamo
vivei dos interesses communs. Deixae a responsabilidade privada á mercê das
suas proprias forças, e vereis resurgir essa energia sopitada pelo regimen aucto
ritario. O catholieismo perdel'a, aos olhos dos crentes, o caracter de uma insti
tuição meio profana, de uma serventia administrativa nutrida pelo imposto. Pas
saní a uma preoccupação intima de carla conscieneia. O crente, que vê hoje sus
tentada e dirigida a igreja ú revelia delle, assumirá na vida ccclesiastica um
papel activo.

Dest'arle lançará raiz nas almas o cspirito dc autonomia individual e o prin
cipio de associação, Do mundo religioso o m()vimento gradualmente penetrará o
mundo politico. E 'sa inercia ultra-mllssulmana, que é a feição caracteristica do
paiz, a sua misel'ia e a sua morte, estremecerá dia a dia, sob a acção firme, as ..
sidua, vigorosa, da fé rediviva. A essa confiança indolente, resignada, inalteravcl,
do individuo no poder progl'essivamcnte succederú o sentimento consciente e el'
ficaz do direito, o genio de indagação e critica independente, o animo da resis
tencia logaI. A historia diz que todas as revohlções fecundas e definitivas tÍ\'eraDl
por força impulsara a conscioncia religiosa, Assim a hollandeza no seculo XV],
a illgleza 110 seculo XVlI, a americana no seculo XVIlI, e, no presente, a belga.
A ~sma lei verificar-sc-ba. entre nós. A revolução pacifica e reformadora, a que
tem por base a regeneração dos costumes politicas, far-se-ha gradual e solida
Ille~te, pelos hab!to~ cje eQeq~in privada adquiridos n'essa ingerencia contínua,
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influente, imprescindível, do individuo na direcção loeal dos negocios religiosos.
O clero então ha-de forçosamente contar cúm o elemento leigo. Dessa dependen
cia salutar vir-Ihe-ha, por uma necessidade inevitavel, a illustração. a educação,
a mora-lisação, que tão notoriamente lhe fallecem. O onus directa e livremente as
sumido por cada fiel empenhal-o-ha em promover aos sacrificios, que faz. emprego
honesto, intelligente, proficuo. Com o subs,idio certo do orçamento, com a cons
ciencia dessa absoluta irresponsabilidade, cessarA no padre catholico essa funesta
india'erença :\ opinião, esse fatal sentimento de uma tranquillidade imperturbavel,
de um dominio privilegiado e eterno, de uma inaccessivel iuviolabilidade, essa
segurança suprema, que o mais prodigioso physiologista das paixões humanas
appellidava a maior inimiga ela nossa fragil natureza.

Secw'ity
Is mortal's chierest e'l'lemy, (,)

dizia o genio incomparavel de Avon ; e nenhuma classe. nenhuma sociedade, ne
nhuma instituição resiste, sem corromper-se, á influencia tentadora de uma aucto
I'idade sem concurrencia, nem responsabilidade exterior. Submettei o clero á fis
calisação vigilante das almas e clarecidamente pias; e não será mais essa estag
nação de ignorancia e vicioso essa accumulação de residuos inuteis e envenena
dores, d'onde se fórma, e derrama-se para a sociedade, o eontagio 'da superstição
ultramontana.

Mais apparencia de plausibilidade encel't'ariam, portanto, os escrupulos da
quelles que na extincção de communicaçücs olIiciaes entre as duas sociedades re
ceiam, como consequencla, o predominio do cll)I'o, se rasões decisivas não se con
trapuzessem victoriosamente á.s que explicam em alguns espiritos elevados essa
lastimalrel hesitação. Indubitavelmente o clero que não reeeba do poder civil o
sala rio. adquir'irá uma autonomia, uma actividade, um contacto directo com as
almas, que as igrejas subvencionadas não tem. As mesmas necessidades, porém,
d'onde lhe advirá esso de envolvimento, constituem, por outro lado, para a ci
vilisação leiga um freio de segurança contra iIIegitimas exaggerações ela auetori
dado religiosa sobre o povu. De uma parte, a infiurncia social do sacerdocio não
cl'escerá senão propl'rcionalmente á sua superioridade moral. De outl'a, os ha
bitos de iniciativa, independencia e energia, que estabelecerá no seio dos fieis,
essa communicaçào immediata e livre entre elles e a igreja, sem intenTenção da
soberania secular, erá, contra a pos ibilidade eventual da preponderancia ultra
montano. um obstaculu insupcravel.

Ambas essas previsões tranquillisaeloras são, a nosso vêr, inconfntaveis.
Pl'imelramente, o maximo interesse da verdade, e, por conseguinte, do bem

Ctlmmum, é ([ue, entre as naçülls cultas, a todas as opiniões natnral e invencivel
mente arl'eigada no animo popular' seja accessivel uma representação genuina,
independente e proporcional. Se o cloro é o intérprete profissional de crenças
cuja realidade actual nos espiritus é in,;ontestavel, creal' embaraços arLificiaes A
sua acção, â sua infiuencia, á sua prosperidade, é injusto, inutil e, segundo as

(') IUKESPEAIlE: M:acbeth, UI, 5, ,r, 32,
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mais bem fundadas probabilidades, contraproducente. O regimen da concurren
cia tem a vantagem immensa, insuppl'Ível de não permiltir ao padre um papel
imaginario, e medir equitativamente a cada culto a influencia efTectiva pelas vir
tudes individuae e co\lectivas do seu apo tolado, pela analogia mais ou .meno
perfeita entre a essencia da sua pl'opaganda e as tendencias geraes da opinião.
lnaugurae a plena liberdade inte\lectuul no paiz; e a popularidade será para a
caua cJnü::são religiosa uma conquista ardua, lenta e dependente dos merilos ab
solutos e relativos que consiga apurar, e demonstrar practicameute. Um clero im
moral e ignal'O incurrerá forçosamente no publico despreso. Um dogma irracio
Ilal e oppressivo co\ligará contra i a resi lellcia espontaneamente commum de
todos os interesses, de todos os direitos, de todas as escbolas politicas, philoso
phicas ou religiosas.

Se fosse o clero unicamente quem com a liuerdade religiosa viesse a emanci
par-se, rasão seria, então sim, aterrarem- e os patriotas sinceros. Mas a al
forria da igreja será egualmente a nossa libertação. O catholici mo não terá
mais sobre a cerviz o jugo constitucional das prerogativas do estado circa saCl'a;
mas tambem o pensamento não eslani mais alado ás peias da theologia romana.
No provimenlo dos cargos ecclesiasticos não terá mais o governo a ingerencia de
hoje; mas 03 funccionarios da igreja não fecharão nas mãos o monopo
lio da auctoricwdo soure os actos legitimativos. da vida civil. Enlregar-sc-lIa o
clcro. sc quizor. sem as restriçõcs do beneplacilo á dilIusão do catholicismo pon·
tificio; mas a ameaça da incapacidade politica não cerrará mais tempo a
bocca ás convicções prlJfundas, á moderna scicncia, á indignação cbrislã contra
a dogmatisação dos desvarios papaes. Cessará o direito de tirar, com o subsidio
oficial, a subsistencia ao prelado fanatico e reactor; mas sobrc ninguem pe ará
mais o gravame afl'J'ontoso de assalariar elo seu bolso os mini tros de uma reli
gião que lhe repugne, ou de um clero que o contrarie. Dest'arte não baverá
nem sobre o munelo ecclesiastico, nem sobre o profano, o con trangimento das
imposições olliciaes; ó a acção moralisaelora, que n'um e n'úutro ha-dc exercer'
essa ~osição reciprocamente liHe, póde-sc com segurança predizer, excluirá, alê
onele humanamenle ó possivel, as c1esegualdades, opprcssücs e conflictos d~ int~

lerancia religiosa. Com isso, conquistaremos para o paiz um elemento fundamen
tal dc libcrdade e, ao mesmo tempo, dc ordem; porque ((uma nação que consen
Le encadear as eonsciencias. ha-de agitar-se em convul ües febris, scm CJue encon
tre nunca em desenlace dellas a independencia.ll (,)

Maior garantia elo que a liberdade de existir publicamente, caminho mais natu
ral e nmplo que elh para o triumplIo, quando ao triumplIo estejam destinadas, não
podem as minorias rasoavelmcnte exigir. neconlIecci-lhes o direito de ensino. dis
cussão, reunião e associação sem limites; e tcreis cumprido o que a justiça impõe,
o quc a utilidade social demanda. Surgirá em todas a emulação regeneradora; a
fiscalis'lção mutua aponlar-ll,es-ha os vlcios, e os corrigirá; os elementos bene
lit:os existentes em caela uma acrysolar-se-hão na llrcla; as que fecundam e ci-

(') TaÉooolI1l lüacmm: Etucles SUl' Zes instittttiollS pol'itiques et sociales
ele l'Anglete'-'-e. Paris, 1867. Pago 112.
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vilisam, avultarão em imporia e grandeza; as que não se nutrem senão do espi
rita de seita, contrahir-se-hão gradualmente na esterilidade, que as condemna á

morte. Sem isso, sem a liberdade esfendida em sua plenitude a tndas as espberas da
vida particular e publica, interior e visivel, transitaria e eterna, franquear
á igreja os meios de inf1uencia inevitaveis sob esse novo regimen, seria, n'uma
nacionalidade onde o catbolicismo romano _é o culto tradicional e geral da
maioria, uma imprudencia perigo a. A' sombra, porém, de uma reforma digna
das necessidades actuaes do paiz, abolida·a politica ebs terg;versações egoisticas,
anele todos os interesses nobres do povo e,ntre nós se entregam ao despreso,
-o pros['Jecto de caber ao clericalismo a victoria é uma chimera infantil. As ins
tituições livres crear~o, contra o prosel).tismo ultramontano, centros de activIdade
intellectual e practica, focos de resistencla energica e indomavel em toda a parte.
Niio mutileis esse organismo, cujo principio vital 6 a liberdade; e a circulação
natural estabelecerá espontaneamente o equilibrio, a calma, \'\ distribuição regular
das fOI'ças. Os males sobre quo ordinariamente versam as prevenções anti-refor
mistas, quor no campo liberal, quer no opposto, outra origem não têm senão a
tibieza das reformas palliativas, que pretendem ineoherentemente limitar por'
mutuas concessões a' liberdado e o arbitrio administrativo, Persuadidos estamos,
como estava Cavour, de que « importa introduzir o systema da liberdade em
todas .as partes da sociedade religiosa e civil; exigimos a liberdade economica;
e,~igimos a liberdacle administrativa; exigimos a completa e absoluta liberdade
de conseiencia; exigimos toda as liberdades politicas associa veis ii manutenção
da ordem publiea, e, pois, como consequeneia forçosa dessa ordem de cousas,
noeessaria á barmonia do edincio que pretendemos erigir ,o principio da liber
dade applicado ás r lações do estado com a igreja. II (,)

Ilegeitamos, portanto, a e1'lcameração dos bens da igreja, a administração
clellos pelo estado, Com ter ainda por si o exemplo de um povo onde as duas so
ciedades estão quasi totallDent~ separadas, como a Belgica, e de outl'OS mais
adeaotados que nós na vereda liberal, como a ltalia, desconcei~ua-se esse systcma
com o defeito, que o vieia, de incompleto e contradictorio ao principio da liberdade
religiosa, 'Cjue inculca. Em relação ú nacionalidade belga especialmente, não nos pa-

,reee temerario denunciar esse profundo vestigio do antigo regimen protector', in
congruentemente perpetuado sob o regimen da igreja livre no estado livre,-sem
fallar' j~ nas habituoes e criminosas eondescenelencias ele governos de todos os ma
tizes, alli, para com o jesuitismo e na lei I'atal de 1 42, que entregou a infiuencia
predominante no ensino ao clero pontillcio (")-não nos parece susceptivel do re-

(') Diswrso ele '27 ele março de 1801. V. Il conte di OaVOttl' in pal'la
menta, petg, 600.

(") « CI'earam escholas ll, diz o sabia Laurent, «sem haver.' mestres, salvo os
que saíam das escholas nOl'maes do clero. Emquanto ás duas escholas normaes
cio e tado, o minisl.ro que as organi ou, situou-as sob a diJ'ecçâo ele dous pa
cll'es elesignaelos pelo (tj'cebispo de lIfalines, E os mllllstro? Ilbe!'aes maD~veram
as ~ousas assim, de modo que o estado paga, e o clero dirige. _E quem nao sabe
BI.ltao o espirita com que elle dirige o eusino! Ora, till dlrecçao,. tal oschoJa. A
direcção é clcrical : 10"0 são clcricaes 'as csclJola, I IllJlDensa malOfla, d'entl'C os
mestres e mestras sae;~ 'dos institutos onde o clero domina directa ou indirecta
mente. Nem as~im contontou'se a tyrannia da igroja, lla estabelecimentos

p, c, I)(T. 3'2
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futação grave O denunciar a sobrevivencia desse anachronismo como a origem das
contínuas incursües clericaes Da politica desse paiz. (~)

Deante da indcfessa interferencia da igreja, alli, no jogo diario do governo re
pre entativo. amargas, bem que irrenexivas. de confianças têm feito vacillar, mais
de uma vez, na fé liberal. e conceber desconsoladoras duvidas sobre a acção pa
cificadora do regimen separatista, alguns d'entre os mais sinceros e benemeritos
adeptos da constituição que emancipou os cultos. Singular inadvertencia, porúm.
é a de não perceberem que o vicio não con i te no systema, e sim na f.xcepção,
D'esse membro do systema auctoritario hybridamente enxertado no actual. Na
doutrina que consorcia politicamente a soberania civil á igreja, uma das clausu
las substanciaes da alliança, uma das causas fU:Jdamontaes, portanto, dos seu
perniciosos eiTeitos, ti o e tipendio oflicial do clero. Logo, separar as duas sacie·
dades, mantendo entre as duas auctoridades respecth'as, cuja indepenelencia pro·
clamou-se, esse vinculo ele positiva e matorial elepenelencia, é deixaI' neutralisada,
ao menos parcialmente, a I'eforma com a inserção n'ella de um principio
radicalmente infenso á sua natureza, ao scu pensamento, á ua acção parti
cular.

Um clero assalariado é por força um clero pretendente. Occupa semprB uma
posição omcial: e, com ella, fatalmente ha·dc embeber-se das aspirações mun
danas, que a precedencia nas cousas temporaes necessariamente desperta, ou es·
timula. Conta com o orçamento civil, como f,Hl~e considera:vel, senão principal,
de renda; e, com a perspectiv~ de o ver immobili -ado. cerceado, ou alargado.
ha-de, em duvida nenhuma, pos3uir-se elos sentimentos egoi ticamente interessa
dos, que a cobiça produz, ou distende. Alternativamente e perançaelo ou desillu
dido. sollicitará hoje. para amanhã reagil'. E, como o orçamento, 110S governos
constitucionaes, é obra das assembléas electivas, a cabala politica, nas
urnas representativas e no parlamento, ser-Ihe-ha sempre objecto de assiduas e
ardentes preoccupações, de contInuas, crescentes e arrojadas correrias no domi
nio dos parlidos.

normae, que não têm á sua frente um abbnde ou uma abllades a : têm direr
tores leigos e leigos os professores. Cumpria, pnrtanto, descolH'ir meio cle enca·
dear os lentes e alumnos. Descobriram-n·o. nastou. no programma de estuclos.
conferir o pl'imeiro logar ao cathecismo e á historia santa, assumptos reservudus
ao clero. No exame de entrada essa materi'a abrange por si só '25 ponto, ao
pa o que a historia nacional simplesmente 10; no exame final, 75 ponto, e a
lli toria 10 apenas. Ai do examinando a quem falte uma fracção de ponto nu
!Iistor'ia santa! Não recebe diploma. Porque é que tão gr'ande papel representa
o catholicismo nos estuclos e exames das éscholas normaes? P<lra que fique bom
entendido que é ao clero que pl)rtence o ascennentu sobre os futuros instituido
re do povo. )} Inclépendence Belge, de 1G cle fevereiro de 1875.

(r) Essa mesma idéa aproxima- e, e identifica-se quasi fi que tem sido j~
enunciada em relação á pl'Opri.a França, onde aliás a inlluencia ultramolltana t)

ainda mais extensa e radicada, por eseriptoreg e. peeialistas na questão religiosa,
coroo, entre outros. lIliehaud, ali~s infen o á fórmula de. CavoU!' e apologista du
regimen l·csLrictivo. « II e t exact)} (diz elle) « de compter le budget des cult~s
parmi les p'incipales (nrces clu catholicisme-"onwilt en ]i'mnee: on peut m~
me di?'e que c'est dans ce budget que se tl'ouve la pa,·tie la plns vitale de san
(Ime. )} MICIJ.IUl;l : De rétat p"esent de l'église catholique·j·ornaine en Fra1lCe.
Pago 416.
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A suppressão da verba reservada ao culto no orçamento nacional, nenhuma
objecção juridica a impugna. As puerilidades articuladas entre nós pelos ultra
montanos em defcza desse privilegio iniquo do catholicisIllO não valem a pena
seqJer da mais ligeira menção, a não ser como risiveis curiosidades, ou feições
caracterislicas da seila. Imaginaram, até, propugnar a incril'el extravagancia de
que o subsidio constitue, da parte ,do clero contra o estado, um jus adquirido,
um perpétuo direito creditaria, uma propriedjlde inalienavel, uma compensação
ti dizima extincta. Como se, n'uma nação governada conslitucionalmente, a al
guma classe, a alguma corporação, a alguma auctoridade fosse licito reivin
dicar sobre o suor do povo, contra a sua inviolavel e suprema soberania, um
tributo forçado e Íl'revogavell Como se o imposto fosse outra cousa que a cou
tribuição voluntaria do paiz, periodicamente por alie mesmo decretada, mediante
seus delegados constitucionaes, para sustentação dos interesses communs, lilTemente
reconhecidos no parlamento livre! Como se esses gravames com que a
tyrannia clerical espoliava nossos antepassado, creassem á oppressão um titulo
justo, e a servidão religiosa de nos os avós podessp. constituir uma bypotheca irre
missivel, uma cadeia eterna, para a descendencia dos opprimidos! Como se os se
culos justificassem a iniquidade, e divinJsassem, o absolutismo I Como se a taxa
cubrada ao povo sem o seu. consenso não fosso o roubo Jegalisado, a negação da
propriedade, a antithese do systema representativo! De cada recordação abominavel
d seu passado engendra a igreja lima prerogativa santa (.); e não ha faculdade,
necessidade, iostituição, direito, magestade humana, contra a qual se não insurja uma
dessas odiosas negações. Dae-vos ao trabalho de colheI· as, classificaI-a, appli
cal-as; e conscicneia, individuo, familia, ·estado, tudo absol'l'er-sc-ha em uma
unidade immensa e asphyxiante: a centralisação clerical. Nugas sonoras e
estólidas são essas, portanto, em que uão se hão de envencilhar reformadores
sensatos. Se aos bispos de Durham, por exemplo, acudisse hoje reclamarem da
Grã Bretanha um equivalente pecuniario á regalia de cunhar moeda, que pos
suíam, e pel'deram, - com que despacho, oa camara ingleza, deferiria o bom
senso saxonio aos singulares peticionarias'? Pois bem: como a cunhagem

(.) Tal é a dO"ll1atisação do direito ao uso da coacção exterior, II Não digam
que a jurisdieção da igreja sobre os anglicanos» (a f01'tio?'i, soure os catholicos)
l(.é puramente espiritual I), adverte um consulto7' ela sac.,'!!' cong7'egação do Illde~,
num livro abençoado pelo papa; II os papas e os cOll,ctlIOS ~em decl.a?'~do p~SI~I
mente que a .itll·isd·icção ela igreja, quando preCISO, o ea;t~l'~or, atfl:·lc.twa e tn(a
7Ilallte » L'abbé JUlE !lI01lEL: Somme r:ontl-e le catholtctsme liberal. 1'al"ls,
1876. Tom,!, pago 323. .... .._

Segundo essa auctoridade, que é deciSIva, II a Igreja ~ncara a Inqul.~lçao como
o 6I.pogeo da ci"/;ilisação ch?'istã, o (nlcto naltwal ~as epochas ~e Te e catho-.
lteísmo nacional; vellel'a o principio dessa instituiçao como omato?' acta de (e
para com a ?'ealeza de Chri ·to. » (Op. Cito Tom. l, pago 331, 332.) Se o ~atho
licismo pontilicio não prólllove hoje a l"estaurüçào do Terror ulramontano, e POl"
que este II suppõe a patria no seu e tado mais bCl·eno e Oorescente (!), o clero em
loda a actividade do seu zelo, em todo o vigor de sua auctondade, a toda a luz
da sciencia (I), em todo o ascendente da santidade, o o poder temporal estremo
de preconceitos e desconfianças, n'uma qtlasi celeste hannonta ~om o.1?0der reh
'1050, » (Ibid., pago ~33), A igreja, pois, não ha de arl'lsc~r a ICqulslçao.. II e~sa

J'EllOLA do Setl direito callonico (!j aventurando-a entre as. tmmwldas altmartas
do materialismo do seepticismo do indill'erenlismo» (aquI abrange-se a eschola
liiJeral) (( e do 'pantheismo » (Íbbid" pago 332. )
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da moeda é uma altribuição inauferivelmento magestatica, assim o poder legisla
tivo financeiro é uma funcção imprescriptivel e exclusil'amente popular. A nação
pagou o dizimo, emquanto não teve sentimento do direito e hombridade, para ~acu

dir o despotismo sacerdotal; esLipendiou o clero, emquanto !Lle aprouvo 'tel-o por
uma instituição civil. Novas conveniencias a movem agora. Della é a supremacia
sobre si mesma. A ella cabe, portanto, a reivindicatoria; não á igreja.

Abolidc, assim, em conformidade com essas idéas, o salario oflicial do clero - o
com dobrado fundamento n'um paiz christão, onde essa protecção desnatura uma
igreja, cujo divino fundador não qneria dos homens a fortuna, mas a adbesão
espiritual, (') -seja enlão o saCvrdocio, entregue aos seus propl'ios reeursos, POI'

sua conta e ri co, proprietario. Recusar-lhe o patrocinio adrninislI-ativo, negando
lbe ao mesmo tempo o direito de possuir, de adquirir, de succeder, seria decre
tar contra elle uma evidente perseguição, votaI-o ao anniquilamento pela misel'ia.

Uma especie de propriedade ex:iste, entretanto, de que importa absolutamenle
excluir as confissões religiosas collectivamente consideradas. E' a propriedade
territorial. Não vae n'esta excepção ol1'ensa ao principio que conslitue o eixo do
systema aqui defendido. O que apenas lia, é a delimitação da liberdade ao
circulo compativeL com a natureza especial dessas individualidades especiaes.
O caracter das entidades collectivas não as habilita a direitos estrictamenle
eguaes aos do individuo. Com a personalidade ciYil, que é apenas o que repre
sentam e exercem, não pódem legitimamente pretender a faculdades que contra
riem as grandes leis, os interesses permanentes da communhão. A amol'tisação
da riqueza immobiliaria está em contradicção flagrante, inconciliavel, com as
v~rdades mais lementares da economia moderna. Paral~'sa o capital, e, com
elle, as forças produetoras do paiz. E', portanto, um attentado publico a direi
tos em que o individuo e a cOlDlDunidade são cointeressados. Ninguem séria
mente sustentará que a exploração do solo seja imprescindivelmellte necessaria á
subsislencia da igreja. O que, pelo contrario, é facto de observação jncontroversa,
á que as conquistas do clero no senhorio da terra suscilam contra elle, mais
energicamente que os costumados abusos da opulencia clerical, resentimenlos o
aversão cm todas as classes. Vedar-lhe a appropriação do solo é, portanlo, ao
mesmo tempo, nm acto de respeito a verdades economicas hoje ineluctaveis e um
precioso beneficio á igreja me~ma.

De eYidente utilidade publica e nenhuma exlorsão contra o clero seria cir
cumscrever a propriedade ecelesia tica a titulos de renda nacional. A estagnação
dos capitaes privados em apolices da divida fundada é Ullla calamidade, contra a
qual com justa vehemencia lcm clamado vozes patrioticas e eloquentes, dado quo
alé agora baldadas. A conversão da fazenda collectiva, actual o porvindoura,
de Iodas as confissões religiosas em creditos sobre o eslado, intransferiveis sall'o
mediante auctorisação legislativa, previniria, em exorbitar dos limites da equidade.
dous perigos distinclog e consideraveis. De um lado, evitaria a imlDobilisação dos
valores territoriaes na màomorta. De outro, obstaria á invasão direc:la do cleru
na industria. nas tlmprezas particulares, nas especulações mercantis.

(,) « Non enim quaero quae vestra sint, sed vos.» PAUL.,n Co/ XU, IL
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_ ão conle lamas que con~ra essa precaução I assa a fraude ongenhar arlificio·
sas langentcs. las digam-nos qual pode ser n'esle mundo a instiluição que cerre
hermetieamenle a parla á insinuação subrepticia de abusos abrigados sob interesses
de uma classe tão consideravel como o clero. Tudo, porém, quanlo humanamente
se imagino l'ealisavel, conseguil-o-ha uma legislação previdente c severa, que esla
beleça contra os hudadores dessas di posições providencias energicamente
repressil'as. A nullidade civil absoluta de todas as transações e actos directa
ou indirectamenle inquiuados a esse respeito com o vicio de simula\ão ; a mais
estricla responsabilidade penal imposla aos fraudadores, immediala ou mediala
mente envolvidos no dolo; a acção publica e lendida a todos os delielos df'ssa
especie armal'iam efficazmeule a s"ociedade contra os conluios da avidez clerical.

Oulras precauções, de segunda ordem, mas indispensaveis á harmonia e effi
eacia do systema, completariam utilmeote esse conjuncto de reformas. Em
quaesquer contractos, gratuitos ou onerosos, onde uma confissão religiosa inlervo
nha como pactuante, excedendo o objecto da estipulação, verse embora sobre
propriedade mobiliaria, certo valor lixado em lei, a escriptura publica deve ser
substancial ao acto. Sem oITensa ;i piedade privada, as liberalidades particulares
em beneficio da igreja poderiam ficar ubmettidas a um registro cil'il especial.
Desse modo crear-se-hia uma estadistica aproximativamente regular da fazenda
ecclesiastica, e uabilitar-se-hia o estado a exercer, com a seriedade possivel, a fisca
lisação que lhe compete sobre a mãomorla. E, como as acquisições dessa natureza,
lanto quanto as ell'ectuadas mediante transmis ão tcstamentaria, haviam-se de con·
verter em titulas da divida nacional; como, por outro lado, Iodas as alienações de
bens ecclesiasticos cumpriria que fossem i1l1prescindive\mente sujeitas á auctorisação
do poder polilieo,-resultaria, afinal, da iostituição dessas garantias, a vantagem,
entre outras, de ter a auc.toridade leiga nas mãos o freio, com que obstasse á igreja
o exercicio de uma infiuencia funesta nos movimentos do credito publico.
Essa avidez Ião natural as corporaçõ~s, especialmente ás que têm por núcleo
interesses de casla, como os do clero pontificio, encontraria legitimo correctivo
n'essa natural in pec\ão financeira do governo secular. O ullramcntanismo,
tão amigo das espeeulações mercantis, por mais creditos que accumula se contra
o estado, não le;'ia no mercado nacional, nos jogos da bolsa, nas explol'ações
do agio mercantil, e a preponderancia que, sem a adopção de taes preventivos,
desarmaria o paiz civil ante as ambiçõe sacerdotaes, deprimindo o nosso nivel
moral e economico ao infimo gráu da escala, entre as nações mais decadentes.

Como a prosperidade nacional, as allas funcções do estado, assim tambem o in·
teresse, o dil'eito domestico exigem suas precauções legaes contra a indole espoliadora
rle uma jerorchia e de um clero, cujos alIectos, envenenados pela instituição es
senciaLmente politica, absolutamente antichrislã do celibato, mirraram-se no
egoismo e na cobiça. N'este sentido, entre outras idéas modificativas da nossa
legi lação civil, indicariamos, quanto aos te tamento', a nullidade, em todo e
qualquer caso, da instituição de herança em auctoridad , eorpor'ação, ou instituto
de caracter confissional, nas hypotheses de desherdação, ainda pl'Ovadamenle legal,
de ascendente por descendente, descendente por ascendente, ou irmão por irmão.
Quanto aos actos de liberalidade intel' vivos em favor de qualquer dignidade



CCLIV I:;TlIOOUC~ÃO 110 TlIAllUCTOI\

pessoa collectiva, ou entidade moral de caracter religioso, occorre'nos-a exigenr.ia
absoluta do consentimento de um e outro conjoge, s.ob pena de insanavelllullidatle,
para perfeição do contracto, ainda que a doação consista em moveis, além de
uma determinada taxa, - assim como a decretação de leis, mediante as qu,tes
o processo das insinuaçües, estendido, sob egual pena, a todos os pactos
dessa classe incursos no preceito de escriptura publIca, em vez d~ uma simples
série de fórmulas inerte, a que boje esta reduzido, cerque-se de garantias
sólidas e severas, que, obrigando a magistratura ollicia1mente a uma indaga~ão

ellicaz e ampla da verdade, protejam seriamente o lar, os santos alIectos do sangue,
as civilisadoras dependencias da familia c~ntra assaltos ou insidias da (ames awí
clericaL

Na lei que vedasse as conflssões, religiosas a posse de valores immobiliarios,
apenas uma excepção cumpriria estabelecer quanto ás casas estrictamente desti
nadas aos oflicios do culto ou á residencia quer dos pastores, quer de corporações
congregadas com intuitos confissionaes. N'esta classe estariam os templos, os
mosteiros, os presbyterios, os paços epi copaes, sem nenhuma servidão, nem
logradouro territorial mais que os rigorosamente indispensavcis ás exígencia
do serv iço domestico.

Plllo que toca aos edificios já hoje consagrados aos misteres religiosos, não os
protestantes, que, eom~ taes, nào têm perante o nosso direito politico existencia os
tensiva, ou não cxUem senão como predios communs, de serventia e propriedade
privada, mas aos que, logrando o pri vilcgio da « fórma exterior», estão até
agora sob a flscalisação e o direito eminente da soberania civil, -de bom senso o
equidade seria, em vez de qualilical-os de de logo como bens da igr'eja actual
mente protegida, constituil-os em propriedade !llunicipal, com o direito confericlo
aos concelhos de 0S consignarem por ora temporariamente ao culto proponderaole
na communa, assim como de Ih'o, traspassarem pOl' cessão definiti\'a mais tar:de
-caso snbsista, como é provave!, essa preponderancia local- concluido (lue
~eja o praso de transição entre o pr sente regímen e o da separação complela.

Consistiria esse praso no cerceamento progressivo, até extincção absoluta, do
orçamento civil destinado á subsistencia ollic.ial 'do catholicismo. no paiz. Com
essa judiciosa aLLenuante poupar-se-hia aos melindr'osos interessés empenhado,;
n'esta solução o abalo wbilo de um golpe immediato e decisil·o. Graças a es a
inauguração gradual do systema, a igreja desinvestida teria tempo do deshabi
tuar-so das vantagens gratuitas do regímen hodierno, e os fieis de alreiçoar-se aus
onus voluntarios do o~ troo

Ta determinação do lapso preciso entre os dous extremos, não nos inclina·
riamos nem ao espaço do um anno, qne Paradol suggoro, nem ao de dez, que
!emlJra Laboulaye. De crer é que o meio termo entre esses dous limites preen
chesse as condições de prudencia convenientes.

Como cautela, porém, conducente a dillicultar o indefinido prolongamento d,)
interl'allo, contr'ariedade tão de receiar em nossos costumes politicas, relOl'a qUIl
os aunos do entrcmeio se prefixem exactamente por lei. Pl'eestabelecido este ponlu,
os favores orçamentarias decresceriam proporcionalmente de anno para anno, na
proporção regularmente calculada entre a cifra do subsidio actual c o numero
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de alloos assignado ao percurso intermediado. Verdade seja que essa predeter
minação do intcrval\o não ataria as mãos ao parlamento contra os nossos habitos
de timidez e procrastinação legislativa, nem é infallivel que pre\'alecesse de todo
contra os ardis protel\atorios do interesse clerical. Mas, ao menos, até onde é

passivei precatar, e tariamos precatados. O mais dimeil de arrancar aos animos
mr.drosQs, a decretação da reforma, achar-se·hia feito. O acto patriotico e heroico
da legisl:ltura que a votasse actuaria neeessariamente sobre as subsequentes, como
um freio, se não irresisti\'el, pelo menos dimcil de quebrar. Adeantadissimo estaria
em todo o caso, o caminho; porquanto ine",mparavelmente mais facil é, sea:
duvida nenhuma, espaçar illimitadamente um termo indemarr.:ldo, que alterar,
em sentido retrógrado, mediante nova reformas, uma reforma promulgada, pro
longando ao estado encargos de que o estado. predefinindo-lhes a maxima dura
ção, antecipadamente se eximiu.

A que tão, que acabamos de tocar, da propl'ledade ecclesiastica em geral
liga-se, por um lado, á das ordens monasticas. A utilidade social dessas antigui
dades religil'sas não é o aspecto que n'cllas nos prende aqui. De mais, n'esse ponto,
o caso está julgado, julgado pela philosophia, pela economia, pela historia. Esses
oulr'ora gloriosos asylos das sciencias, das artes, da industria, da agricultura, de
to:los os bellos restos da civilisação romana, afogada na inundação dos barbaros do
norte, são hoje apenas-ou, como cntre nós, não diremos esses antros da pura ma
terialidade animal, tão pincturescamente figurados pelo Dante com aquel\a
sua fragelladora crueza, (') mas refugios decadentes do ocio sem piedade e
sem sciencia,-ou, como n·outro. paizes, focos, "iveiros, laboratorios do proselytismo
ultramonlano. Nu Brasil esses antigos institutos definham moralmente na mais
plofunda pobreza intelleclual e religiosa, e para essa emulação incomparavelmente
bemfazeja do trabalho, que é a força vital da sociedade humana, nãq concorrem
já senão, quando' muito, como, ainda ha vinte annos, na Italia. segundo a phra c
do um ministro daquelle paiz, não concorrem mais senão com « a industria dos
doces c confeitos», exercida ainda hoje em algumas communidades feminis.(") São
ruina., das quaes apropria belleza antiga, a solemnidade grandiosa das recor
dações de. appareceu prosaicamente no sensualismo ultramontano.

Dignas occupantes desses mosteiros boje- pobre galvanisação da morte!
modernisados, rebocados. arrcbicados, sobredoirados, aleijados por alveneres
l'm gosto. sem consciencia, sem alma, as corporações que se abrigam sob esses

tectos de aidos, ex haustas de toda a seiva moral e religIOsa, sentem os pés á beira
do tumulo, unicamente absortas, como os raros individuos que as compõem, na
irlén de encher materialmente os ullimos dias de uma existencia condemnada ao
tOl'(lôr vegetativo pela consciencia resignada e inerte de uma esterilidade irreme
diavel.

(') « Le mura, che soleano e ser badia
Falte sono spelonchc, e le cocelle
'acca SOI1 piene di farina ria. »

Paradiso, XXII, iG.

(") n conte (li CavoU)' i17. pm·lamento,. pago 282.
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De outra parte, porém, n'este e no outro continente, enxamêa como exér
cito a multidão das ordens regulares e seculares, alistadas todas presentemente, sob
o espirito commum da companhia de Jesus, nas fileiras da noma papal. Dous quesi
tos, pois, se llOS levantam naturalmente aqui, em relação ao Brasil: qual o nosso
procedimento para com essas ultimas ruinas do antigo clero monastico entre nós;
qual o nosso direito conslituendo acerca das outras ordens ultramonlanisadas, que
nos batem, ou virão bater-nos, á porta,

Primeiramente, é intuftiva a desproporção entre a propriedadp tenitorial dos
conventos, no Brasil, e o numero dos seus fruidores actuaes. Ainda quando se
não mantenha a decisão do poder executivo prohibitiva de novas profissões em
ordens regulares, e outro regimen venha permiLtir novamente os votos religio 05,

seria de má politica entregar aos agentes de propaganda, que a curia vá
adquirindo aqui, um tilesouro de propriedade territorial, como e 'se, cuja accu
mulação consideravel os dispense, nos primeil'os tempos, do esForço de graogear o
pão, e lhes conüra previamente em desvantagem do elemento leigo e,;sa grande
condição de superioridade.

Cumpre assegurar, até ondo seja pos ivel, na lucta religiosa, toda a egualdadu
aos contendores, Quando entre nós surja, no mundo profano, com algum vigor,
o espirito de associação, é preciso que não encontre jú tão desproporcionalmenle
premunidos contra o seu desenvolvimento, por culpa no sa, as corporações cle
riraes.

A propriedadc immobiliaria actual das congregações regulares deve ser rodu
zida, mediante modificações intelligentes e justas, ás proporções necessarias á sub
sistencia deeente, respeitada e honrosa do pessoal exi tente. Para os continua
dores, que de ora em deante advenham ao paiz, dessas ordens religiosas, agora
entre nós qunsi cxtinctas, a riqueza deve ser lima conquista laboriosa, Só d'ahi
poder-lhe-ha vir a legitimidade,

Estas idéas, quanto ao dir'eito do estado com respeiLo aos bens elas corpora
ções religiosas, são hoje inconcus as. São-n'o desde os immortaes debaLes da assem
bléa constituinte; e já antes, nao grande_ escholas juridicas da Europa, entre a nór
dos jurisconsullos, eslav:lm assentadas como elementos indivisiveis da idéa de
soberania. Não ha n'elias injuria á liberdade nem á propriedade, A corporação,
entidade abslract:l, não é identica ao individuo, ao cidadão, á pessoa viva, singu
lar, real. A mãomorta, simples usofructo, lUero deposito ao serviço de um fim reli
gios(l, simples logradouro condicional dg beneficiario, nada tem de commum COIU o
domínio individual, creaçã do trabalho ou da herança. Tracta-se de verdadei
ros fideicommissos. Roma não foi a senhora primitiva do sólo; não é successora

dos Fundadores, nem herdeira dos monges, meros fideieommissarios, cujo direito,
dependente d~ pensamenlo dos in tituidores, ces a ipso tacto com a infidelidade
do usoFrucluario ás condições da Fundação pia, As ol'dens monasticas de hoje,
regimentos servis do budhísmo ponLificio, fautoras e pl'opagandistas da papo
latrút reinante, não têm, desde 1 70,nenllUma feição mais de consanguineidade
com os obscuros e 1l10duslos religiosos brasileiros de outros tempos, a (rUem os legadoS
generosos de nossos avós e a muniüceneia dos antigos reis - tão zelosos da sobe
rania 1- significaram n'essas liber'alidades a confiança piedosa das almas ou o

)
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apoio politic,) do estado. Esse apoio, essa confiança passaram. Extinguiu·se o
I1deicommisso: o objecto da doação volta aos doadores, e, em falta delles, ao paiz.
A este o que releva é cingir·se á intenção caridosa dos instituidores; I:epartir
entre o povo, cm instrucção, em moralidade, em auxilio inteJligente á orphandade,
á sciencia, á miseria ignorante ou faminta, os derradeiros beneficias déssa piedade,
que n'aqueHes seculos não sabia, nem tinha ainda meios de empregar·se tão be
neficamente. Entregai-os á milicia invasora do jesuitismo sob todas as suas
librés religiosas, seria um cl'Íme contra nossos antepassados.

E' gente nova essa que vem cbegando. Traga de lá, ou colha aqui, depois,
como puder, a mantença; mas não nutra do suor e das cinzas de nossos paes a
sua propaganda maléfica.

Admittimos, todavia, ainda, em favor desses operarias disciplinados da reacção
religiosa, o direito de entrada franca no paiz. Acceitamos. como Labonlaye, os con
ventos, em nome da liberdade. Isso. porém, com tres clausulas imprescriptivejs,
substanciaes :- Primeiro: que a propriedade monastica. na sua acquisição, fruição
e alienação, fique esLrictamente subordinada:\s mesmas regras legislativas que a
propriedade ecclesiastica em geral. - Segundo: que, sob a mais eílicaz e grave
responsabilidade contra os anctores, promotores e cumplices da infracção, fiquem
terminantemente prohibidos os votos, perpétuos ou tempararias, aos menores de
Irinla annos. - Terceiro: que o estado não reconheça força coercitiva civil a taes
votos, cuja obrigação, quando exista; é puramente de consciencia. Esta ultima
disposição, é de rigorosa necessidade logica ampliai-a ,is ordens sacras, e votos,
quaesquel' que sejam assim no clero secular como no regular. Reconheça-se ao
padre, que reuunciar o sacerdocio, o direito de o fazor livremente.

Cesse a imposição cnnonica do celibato de ser obslaculo ao casamento daqueHe
cuja consciencia o rejeitar.A legislação temporal é absolutamcnte alheia a esses deve
res, cuja responsabilidade é exclusivamente religio a. O contrario é a perpetuação
dos favoros do braço secular ú tiara sob o regímen da liberdade e do estado leigo.

Subscrevendo ii. admis ão das ordens religiosas, exceptuamos apeoas as que se
dedicam á mendicidade. A auctoridade civil, que lhe proscreve as manifestações
individuacs, não n'a pode honrar organisada em corporação. elevada li permanen
cio de uma prollssão louvavel, santilicada e venerada como in tituto religioso. E' pri
vilegiar o vicio, sagrar a ociosidade aos olhos do povo. « Vós, II (são palavras de
Cavour), « vós condemnaes, e punis os mendigos. nos paizes onde ha ho picios de
mendicidade, e, ao mesmo tompo, favoreceis comum privilegio estabelecimentos onde
se honra esse mau habito. Se quereis que as leis exerçam imperio, sede canse·
quentes: não eondemneis de um lado nquillo, que, de outro lado, patrocinaes.
Emquanto existir grande copia de ordens mendicantes, .emquanto a coilecta for pra
clicada por pessOas em muitos sentidos respeitaveis e respeitadas, não espereis ver
extincto esse costumo fatal entro as vossas populações. Conheceis a força das asso
ciações de idéas: sempre que a idéa de mendigar for associada á idéa de santidade,
esse Veso deploravel será uma potencia irresistivel, uma necessidade, do encontro
ii qual virão anniquilar-se as leis do estado. II (.)

. (') Discurso na camara, a 1i de fevereiro ee 1855, Il Conte, d'i Cavour
ln parlam. i pago 285-6.

P. C. INT. 33
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o primeiro dos anachronismos politicos de que nos desembaraçaria a dissolu
ção dos laços' temporaes entre a igreja e o estado, é a incapacidade civica est!'i
bada em motivos religiosos. As provisões legislativas que fazem das funcções
parlamentares, administrativas, judiciarias monopolio absoluto da confissão catho
Iico-romana são, n'este seculo. deante da « grande verdade, presentemente derra
mada até os confins da terra, de que o homem não tem que clar contas ao
homem da sua fé, sob1-e a q~cal o p,-oprio crente não log1'a senho1"io» ('),
- deante desta verdade immortal, essas instituições pretenciosamente eI
clusivistas são a mais ridicula e oppressiva das Bntigualhas. Nenhuma re
pugna mais ao espirito do systema representativo, que ostensivamente nos rege.
Certo. não é a elegibilidade, como o voto não é, um direito natural. O
mandato parlamentar representa uma delegação de auctoridade, não uma Facul
dade universal, uma virtualidade ingenita ao indil'iduo. E', QO comillente, uma
funcção da soberania eoUeetiva, no eommissario uma investidura publica de alta
significação social e ampla influencia na administração. Requer, portanlo.
assim no delegante, como nl1 delegado, condições de idoneidade estrictas.
Todavia, é em aptidões politicas, não em crenças puramente mora as, que está o
criterio da capacidade eleiloral ou legislativa; e transformar a profissão de fé
espiritual do elegendo em limite fatal ás preferencias poliu'cas do eleitor, será
sempre incutir á força um elemento hetel'ogeneo em governos como o nosso. De
duas uma. Ou as fracções dissidentes d.o culto dominante na maioria con.liluem,
não só pelo talento, pela educação, pela moralidade, pela riqueza, como pelo
vulto numerico, uma força já respeitavel no paiz, e, pela proporção em que
figuram no corpo constituinte prima rio, comparativamente á maioria, comprehendem
em si numero de sufJragios bastante para le\'ar ao poder legislativo depu
tados seus; e, n'este caso, tolher-lhes á escolha, sob o pretexto de adhesão a um
credo confessional heteredoxo, aquelles que esta circumstancia exactamente aponta
com especialidade a predilecção dos votanlr.s, é impor ao eleitorado uma restricção
odiosa. Ou tão exigua é a minoria divergente da religião hoje oflicial, tão detes
tadas são no povo as opiniões condemnadas em Roma, que, ainda extinctas as
incapacidades, não terão jámais força de grangear entre as classe. popularos o pre
domínio victorioso contra a idéa hostil; e, em tal hypothese, inutil, dispensavel é a
prohibição, cuja só consequencia limita-se ao risco de contraproduzir, angaroando
aos que, entregues aos seus recursos naturaes, não teriam esperança de tl'iumpho, a
importancia que ficticiamente resulta sempre aos oppressos de medidas, como essa,
arbitrariamente restrictivas.

A não ser nos paizes onde feina o sufTragio universal, a maxima ingleza de
que « a lJI'Op'"iedade é pode1" » (") está por toda a parle, mais ou menos, legisla
tiva ou praclicamente consagrada como um dos fundamentos essenciaos no
sl'slema que preside á constituição das assembléas quer administrativas,

(') LOl\o BllOUGBAM: Inaug~t1'll1 discourse on being installed L01'à RectO?'
of the unive,-sity o( Glasgoto. 6 de abril de 1825. "JIV01·ItS o( Iiell1'y Lord B1·Qtt
gham. Vol. Vil, Edimburgh, 1872, pago 140.

(") « Property Is power.» MACAULH: Speer:hes. Ed, Tauchnitz. Vol. I,
pago 136.



INTRonocçÃo no TnAnucTo~ CCLTX

quer politicas. A nossa legislação eleitoral, como a de quasi todos os estados
contemporaneos, é censitaria.

Salvas certas cathegorias. excepcionalmente estabelccidas em beneficio de pro
fissões que presuppõ~m, em regra, nos profissionaes qualidades superiores de espi
rita e educação, salvo isso. é a renda que assignala o votante, e babilita o ca!1di
dato. Deante dessa lei as incapacidades religiosas vêm crear anomalias singulares.
Um cidadão cuja fortuna repr~sente, na incl'lstria, no commereio, ou na lavoura,
uma pot~ncia respeit~da e influente. haja emuora merecido bem da patria por ser
viços consideraveis á prosperidade comlllum do povo; logre embora entre os con
terraneos o credito de homem uti!. a estima de patriota, os titulas de bemfeitor
publico, - se não é adepto uel do catholicismo romano, por isto só, por esse
accessorio estranho aos fins do estado, perde .absolutamente o direito de auxiliar
directamente, como funccionario popular ou administrativo, a governança
do paiz com a I.uz dos seus conhecimentos practicos. a energia de sua de
dicação, o prestigio do seu nome. Seus capitaes, suas relações, suas dependen
cias, sua nomeada asseguram-lhe possibilidade, probabilidade, certeza legitima
de actuar eficazmente nos comicios eleitoraes. Mas, ante a sua força no eleito
rado e as inclinações do eleitorado por elle está o obstaculo do culto privilegiado.
Ao individuo que acolher á sua sombra afiançará u prestigioso, mas legalmente
mutilado cidadão, com os recursos da sua influencia, o triumpho popular. Poderá
conquistar para o amigo, o protegido, ou o adherente, um lagar na re
presentação nacional ou nos conselhos administrativos. Mas isso, que outros de
verão principal. se não unicamente, ao seu patrocinio, a elle em favor de si pro
prio ser-lhe-hia inexequivel. A pessoas de merito e conceito inferiores ao seu,
a quem dê a mão, promovel·as-ha com o apoio da sua alliança; mas toda a sua
superioridade não valerá jámais a obter-lhe isso mesmo que ao amparo delle agra
decerão candidaturas alheias. Substitui agora á influencia conquistada pela
fortuna bemfazeja a popularidade pelos grandes predicados intellectuaes, pelos
gl'andes actos de patriotismo; e tureis, reproduzidas sob analogo aspecto, as
mesmas singularidades, as mesmas incongruidades. os mesmos clamorosissimos
absurdos.

Com tão injustos contraseusos nada lucrou nunca o principio religioso senão
dosercdito, decadencia, ruina. Melhor que o nosso legislador constituinte de 1824

comprehendia já, de certo, os interesses christãos o congresso virginiano, quando,
em 1830, assentava as bases da liberdade ampla de cultos: «( Considerando que
o Altíssimo creou livres as almas, que quanto se lida por actuar n'cllas mediante
penas temporaes não tenele senão a gerar habitas de hypocrisia e baixeza; con
siderando que privar da confiança publica os cidadãos, não lhes conceder cargos,
sem quc professem esta ou aqueIJa doutrina, é esbulhal-os iniquamente de vanta·
gens a que têm direito; considerando que é elfeito desse systema dorranc31' a
propria religião, que aliás elle propõe-se a [avorocer alliciando-lhe partida rios com o
orrereeido monopolio das honras e salarios; considerando, afinal, que a verdade é
potente, que por força ha-de triumphar na lucta com o erro, quando a humana
protecção a não destitua de suas [orças naturaes, a sabor, a discussão livre, ante
a qual doutrinas falsas não pódem subsistir muito tempo: por todas e~sa-
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rasões, a assembléa gera,l declara que ,a todos os cidadãos sera licito professar, em
materia de fé, suas convicções, sem que d'ahi pro,venha diminuir-se-lhes, extin·
guir·se·lhes em nada a capacidade civil. II É desse moelo que as legislações hu·
manas rendem a Deus a veneração possivel, reprovando a hypocrio;ia do

indilIerentismo encoberto sob as apparencias de uma docilidade fingida ao culto
cuja profissão monopolisa as dignidades e proventos mundanos. Por mais que
diga a beatice calculada ou credula, o espirito de atbeismo não é na liberdade
religiosa que esta: é na alliança mutuamente corruptora do seculo com o altar.

Quando nas camaras bl'asileiras não houver mais privilegio de entrada exclusiva
para os catholicos orthodoxos,-pouco mais incredulos, pouco mais scepticos,
pouco mais indifl'erentes, pouco mais protestantes, poucos materialistas mais do

que hoje penetrarão lá. Haverá, po."ém, a vantagem inestimavel de se não disfar
çar mais a consciencia sob homenagens falsas á pragmatica do culto estipendiado.

A abolição das leis intolerantes qne impõem como clausula essencial ao exer·
cicio dos cargos publicos o juramento religioso é, pois, uma das mais urgentes,
n'esta série de urgentissimas reformas. A providencia que inaug~roll na America

a liberdade absoluta de crenças moraes, com exclusão completa do test, essa jus
tissima idéa, adoptada hoje em tantos estados europeus não obstante a resisteneia

das tradições, não póde tardar muito entre nós. Importa quanto antes acabar com
esse desaccordo, esse antagonismo flagrante entre a legislação e o estado social.

Extincto, porém, esse absurdo exclusivismo, quanto a investidura em fune

ções da auctoridade omcial, cumpre, como consequencia directa, eliminar tam
bem os derradeiros privilegios do antigo direito que incapacitam para a allesla·
ção da verdade perante os tribunaes judiciarios aquelles a quem a consciencia não

permiLla abonar o te temunho que dêem com a sancção de nenhum principio re·
ligioso.

N'esta questão deu já a ultima palavra o mais profundo pensador inglez da
corrente era. Referindo·se ao preceito que inhibe de depOr em juizo os que não

têm, pbilosophos ou crentes, certeza ou fé na existencia de DeLIS, na superviven
cia da alma ao corpo, na realidade futura de um estado puramente espiritual,
fere ,de morte aqueLle ilIustre e pirito a injustiça que auctorisa essa prohi·
bição. ( O principio ll, diz elle, « é absurdo, e destroe os proprios fundamento.
Sob o pretexto de que atheus hão-de ser sempre mentirosos, admiLLe o te3trmunho
de todos os atlleus dispostos a mentir, e rejeita exactamente o dos que preferem
arrostar a censura de reconhecer em publico uma convicção abominada, a arti·
cular uma falsidade. Preceito que assim a si mesmo se convence de absono aos
seus inculcados intuitos, não póde mais vigorar sonão corno um symbolo de odio,

uma reliquia de perseguição, perlieguição tanto mais injusta quanto encerra emsi
o caracter peculiar de que o caso de incorrei-a é precisamente o de estar claramente

demonstrado que não a merecemos. Aos fieis quasi que não é menos Injuriosa do
que aos incredulos essa disposição e a tbeoria que presuppõe; pois, se o quo
não crê n'um estado futuro, necessariamente lIa·de mentir, segue-se que o que aoS
crentes inhibe, se inhibe, da mentirr. é apenas o temor do inferno.» (0)

(0) JONIl STUART I\lLLL : On lib8rty. Chapo II.
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Se O melhor toque das instituições é n Úção dos faclos, não custará desfa
zermo-nos dessa pueril antigualha theologica. Os que têm tido a desgraça de
exercer entre nós a profissão forense, e, pelo tracto de uma diuturna experiencia,
conhecem os mysterios da vida judiciaria n'este paiz, em presença da facilid~de

extraordinaria com que o perjUl'io diariamente se pracUca perante os nossos
tribunaes, não podem asseverar, com a mão na consciencia, que o juramento
religioso seja mais energico preservativo contra falsos testemunhos do que o sen
timento da probidade e a severidade penal das leis repressivas. Desse inveterado
germen do regimen antigo as inconsequencias e excentricidades que pullulam,
são palpaveis. O depoimento de um desses homens de bem hnstis aos dogmas do
credo oficial, de uma de sas notabilidades venerandas e illustres, de um desses
materialistas ou positivistas célebres, de um desses altos espiritos, cujas opiniões
podvmos rejeitar, mas cuja palavra, em pontos de subido melindre. como a verifi- •
cação e descripção de factos que vão servir de base á inducção scientifica, ó
constantemente acceita, sollicitada, invocada, no mundo inteiro, como recurso de
prnva universal, um depoimento desses, tãQ singularmente aillançado por tantos
e tão reconhecidos caracteres de credibilidade, aqui, segundo as.nossas leis de
processo, não teria direito ás honras de audiencia n'um pleito judiciario, senão só
como simples informação, ignominiosamente equiparada ao testemunho dos que,
por defeito de capacidade mental ou moral, não se escutam no fôro senão sob a
reserva de uma forçada suspeição. Litlré, Broussais, Cllarles Robin, Darwin,
Herbert Spencer não tinham, no Brasil, o direito de fallar como testemunhas pro
priamente dictas, n'umu nunciação de obra nova ou n'uma queixa de injuria
verllae ,ao passo que a perfidia vende-se com escandalo á porta dos fol'ttms, tem,
até, baleões e inculcadores, e não ha falsidade imaginavel, que, apoiada no dinheiro
ou nas dependencias privadas, não tenha, graças á barateza das testemunha
mercenarias ou ás complacencias particulares, meio facil de triumphar, ou de diffi
cullar as indagações judiciaes, transviando ou embar.açando as deci ões da justiça,
sob a protectora capa do jUl'amento religioso. Acabemos com estas derradeiras
imposturas da tlleologia privilegiada. Mais bom senso! ~Ienos hypocrisia! ão
é nas fórmulas materiaes de uma confissão apparente que ha·de estar a força mo
ralisadora das consciencias. Busquemol-a mais alto, acima das leis humanas, cuja
influencia é meramente ext.el'ior, na acção repres6iva da opinião publica, educada
n'um regimen sincero de liberdade e responsabilidade. Inscrevamos em nossa
legislação o principio americano de que a fé religiosa não inbabiJita a ninguem
pal'a testemunha em juizo. (') A grande verdade, n'este assumpto, é que, ondo
fallece á palavra humana a base da probidade individual, o sello do respeito à lei
moral da verdade. a garantia da es tima, do zelo de nós mesmos, - onde lhe
faltam essas seguranças supremas, illusoria é a sancção das fórmula reügiosas:

Til take thy WOl'cZ f07' faith, 110t ask thi1'lC oath.-
Who shtms not to ln'eak ol1e ,will SUl'e c/'aeI. both.(*·)

~.) « No person shall be rendered incompetent to be a witness on account
of hlS opinion on matlers Df religious beUef. » RevisecZ constitution of l\ew,
YOl·h. 1846.

l") SrIAKESPEAtlE: PeriçZes, a. r, sc. II. v, 120-1.
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Como reforma connexa II essa, viria -a abrogação das leis criminaes que res
tringem a liberdade litteraria ante a dogmatica oficial. N'um paiz civilisado 6

christão a blaspl1emia não póde ser mais que um delicto moral, alheio á inter
venção compressiva da auctorldadl'. Não é a verdade, nem a moralidade que
adeantam nada com esses freios de compostura exterior imposta á rasão individual.
D'ahi todo o lucro é para a tyrannia retardataria e exploradora dos vic,ios hu
manos, para o erro, que, confundido com a verdade nos termos da mesma
proscripção, auferirá desta o esplendor imaginario, mas perigoso, com que o
systema prohibitivo, inculcando servir a causa do bem, imprime circulação e
força ás mais desvairadas aberrações do pensamento pbilosopbico ou do espirito
de seita. Supponde a idéa mais repugnante ás ideas vigentes, ás crenças mais
fundas e immemoriaes da maioria; ainda assim, n~.tem justificação o exclusivis
mo que lhc tolhe a palavra. « Por mais positiva que seja )l, escreve admiravel
mente Stuart lVlill, « a persuasão existente em alguem, não só da falsidad~, mas
dos eITeitos damnosos, não s6 desses damno os ell'eitos, como (adoptando aqui ex
prassões que aliás absolutamente reprovo) da immoralidade e impiedade de uma
opinião,-todavi a, se, em apoio de um juizo privado como esse, ainda que ampa
rado no juizo publico do paiz ou dos contemporaneos, obstar que essa opinião di
vergente se defenda, arroga a si, eom isso, a infallihiUdade. E, longe de ser esta pre
tenção menos contestavel ou perigosa porque appellidem immoral ou impia essa tal
opinião, n'esta hypothese justamente é que ella vem a ser sobre todas fatal" É exacta
mente em conjuncturas dessas que os homens de uma geração commettem esses erros
tremendos, que provocam o assombro e o borror da posteridade. É nos casos dessa
e pecic que vamos achar os exemplos, memoraveis na bistOl ia, onde o braço
da lei te:n-se empregado em extirpar os melhores bomens e as mais nobres dou
trinas, com deploravel triumpho quanto aos homens, posto que a algumas d'entre
as doutrinas tenha cabido sobroviver-lhes, para virem a ser (como por z0mbaria)
invocadas mais tarde em justificativa de actos analogos contra os que dellas ou da
sua interpretação corrente discordam. I) (') Eis ahi dobellada no extremo reducto
da sua defesa essa preoccupação do obscurantismo religioso.

Não é o receiu de comminações como a estatuida no artigo ~78 do eódigo penal
que salvüL'á da propaganda incredula a fé popular na e'xistencia de Deus e na
mmortalidade. ão são os regulamentos academicos denegando ingresso publico nas
faculJades á sciencia anti-espil'itualista, que desviarão do materialismo as classes eslu
diosas. Todas essas preoccup~ções não passam de impostnras exterioridades, que em
vez de cooperarem para a sanificação dos espiritos, outro ell'eilo não têm mais que em
prest<ll' aos erros da philosophia materialista o lustre ficticio, o attractivo artificial de
doutrina prohibiba. Os livros a que se não permitte accesso oficial nas academias, por
es e mesmo anatbema civil, que os condemna, 'conquistam desembaraçado accesso ás
almas. Lêem-n'os com dobrada avidez os alumnos; e os mestres, que os não com
mentam da cáthedra, imbuem na meditação duplamente attenta delles o espirito du
SIlU ensino. Não se deftlndem no amphiteatro, nem pódem obter o impl'imatu)' da
congregação theses que classifiquem o pensamento como um producto homogeneo,

(.) On Liberty. Loc. ci!o
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uma secreção da substanciacerebral,eo homem como uma aperfeiçoada transformação
do símio. Dobrada celebridade terão, porém, por isso mesmo, essas opiniões, dupli
cado numero de seguid'Jres. E, quando algum animo juvenil, seduzido levianamente
pela ovidade, ou inclinado' a buscar n'ella pelo eSlrondo uma reputação, a que a
mediocl"Ídade não póde por meios legitimos con~eguir accesso, o'use arrostar o
desfavor do professorado com a tentativa, legalmente inconsummavel, de propugnar
dos bancos da eschola theorias proscriptas pelo instituto da casa, a lição, o dis
curso, a tbese, incursos na eiva condemnada não terão, é certo, direito de resoar, em
occasiões solemnes. perante o corpo docente do estado, 1\las é precisamente esse
obslaculo que lhes centuplical'á o numero de leitores, de applaudidores, de prose
lylos ; e o obscuro ensaio, que, a não ser Q auxilio da cxcommunhão leiga, tcria
perecido provavelmente no recinlo escholar, repercutirá fóra, logrando fama,
admiração, triumphos. E' o que ultimamente, em 1875, succedeu, na academia
medica da Bahia, com uma these que advogava a lheoria darwiniana sobre a
origem do homem.

Mais uma rasão,portanto,para converter em cerleza, no sentido liberal, aquella duo
vida-enunciada aliás por um publit:isla addicto ao systema protector-de quc «a acção
da lei lenha tido nunca o ell'eito de favorecer a fé reiigiosa»; mais um facto para [rans
formal' em realidade palpavel a suspeila, articulada por e<se estadista, de que a
ingerencia do poder haja sido sempre antcs nociva que presladía ás crenças protc
gidas, "favorecendo os designios daquelles que as oppugnam, graça assim á reacçã9
que act<lS desse genero occasionam sempre, como aos methodos mais caulelosos e
efficazes a que elles soem induzir os adversarios da fé nacional. » (')

Demais, ainda quando esse incon "aniente fosse apenas suppositicio, em todo o caso
ficarão sendo sempre uma nodoa triste e, ao mesn'o tempo ridicula, na legislação de
um povo culto decretos que excluiriam do magislerio, entre nós, os grandes genios
de um e outro continenle a quem, mediante a applicação, mais ou menos
perfeita, do methodo positiyista, deve a biologia. como as oulras sciencias da
natureza, o seu magnifico esplendor actual. Essaspuerilidadcs senis de uma theologia
privilegiada não são mais para estes lempos de livre exame e palavra indepen
dente.

Aggrava o caracter oelioso de taes prolJibições a contradicção evidente em
que se acham com os costumes do paiz. A existencia da divindade e a essencia
imOlortal da alma lêm sido ahi, vezes sem conto, debatidas, negadas sem rebuço na
imprensa; e ainel:! não houve representante do ministerio penal que se atrevesse
a denunciar os infractores, a chamar sobre a cabeça dos atheus confessas as
comminaçües do código. Porque? Porque as retró~radas preoccupações da lei
não eslão no animo do povo; porque a indole profundamente tolerante da
nação reage contra as intolerancias do monopolio religioso. E' o que mais
vivamente se evidenciaria, se ante um conselho de jurados acontecesse compa
receI', reu do crime de dedicação á verdade. um incrédulo convencido e
consciencioso. Não havia jury, n'este paiz, que se resignasse a cumplice dos pre
conceitos legislalivos de 1830, A justiça publica é discreta. Com essa bem avisada

(') LORD llROUGlIA!( : W01'ks, Edimbuq:h, 1872, vol. Ir, pal:o 3.
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tolerancia tem evitado aos idolatras da tradição esse escandalo, que, afinal, por uma
reacção infallivel, reverteria em serviço á liberdade.

Mais urgentemente aiuda que do ensino superior, cumpre desacastellar da es
chola o monopolio ultramontano, secularisar esse dominio individual d'onde subs·
tancialmcnte depende a indole das gerações nascentes, a compleição moral e civit
das sociedades futuras .

.'\. igreja romanista exige, como divino privilegio seu, a inlluencia exclusiva e
suprema n'essa atmospbera, de cujos elementos a chrysalida humana se prepa(a
e nutre para o luminosó ideal da liberdade christã, ou para a mórbida, sombria,
decadente e esteril eI:istencia da servidão politica sob o fanatismo religioso. ,Ne
nhum interesse apaixona mai, a amhição clerical; porque ella comprehende perfei·
tamente que o mundo é de quem tenha nas mãos o sceptro do ensino. As trévas
são o llstado que convém a essa exploração das conscien!:ias pela cOlljuraç.ão ponti
ticia que usurpa o nome elo catholicismo, submettendo-o, segundo um vasto plano,
ora atrevida, ora artificiosamente, a lima contra feição d~ dia em dia mais falsa, mais
sacrilega, mais envenenadora, o'essas mercadorias religiosas de que innunda o
univer~o christão, mediante a chusma dos seus negociantes sagrados, a velha
traficante, a Roma do cesaro·papismo

.... dove Cl'isto tutto cli si mel·ca. n
Uma naçãu analphabeta é o Eldourado ultramontano. « Sabiam acaso lêl'»

(exclama um dos da seita) « os vencedores de Tolbiac e Austerlitz? PÓde alguem, de
bóa fé, sustentar que o eleitor precise saber lêr, para ajuizar com acerto os sens inte
resses? Que de vezes não vemos ahi pobres rusticos lograr a gente douta? »(")
Ainda, se é possivel, mais caracteristicamente accentuado está o pensamento e a
indole dessa eschola nas conlllusões de uma petição ultramontana endereçada á

auctoridade, cm França, n'estes ultimos annos, contra o ensino obrigatorio: (I Nós
requeremos que spja rejeitado o projecto de lei, e qtGe as fronteims fiquem onde
Carlos lIIagno as tl·açOtG. » ("*)

Eis ahi até on~e a reacção pontiticia nos quer levar! Deixar·lhe, pois, mais lempo
o direito de intervenção no ensino primario é a suprema inepcia. Se na secu
larisação da eschola, como é evidente, « estú o derradeiro termo desse movi
mento de emancipaçã0 qlle consumIDa a ruina' da theocracia e a fundação
do estado leigo» (.... ), mais imperiosa do que nos paizes protestantes é em re
giões catholicas, como esta, a urgencia dessa grande necessidade social. Entregar
a uma facção religiosa cujos dogmas fundamentaes consistem no sacrifício da in·
telligcncia, do scnso intimo, da responsabilidade individual li uniformidade servil
de um rito, de uma discipUna, de uma fé, centralisados, mediante a impermeavel
espiral da mais oppressiva das jerarcuias, na individualidade omnipotente de um
homem promovido á cathegoria de Deus (•••••) ; a uma facção cujo evangelho· não é

(') DANTE: Pm'acliso, XVII.
(") V. PnEssENsÉ: La l'iberté 1'elig'ieuse en EU1'ope depuis 1870. Pag.130.
(, .. ) Op. cito Pago 141.

( ) É DE LHELEYE: L'instl'tGction clu peuple. Paris, 187:1. Pago 59.
( j Vêr, como especialmente característicos, os fuctos referidos no fidedigno



INTRODUCçio DO TRAD!lCTOR CCLXV

mais o da caridade sobre todas aS cousas, segundo o· Chrislo('), mas o da escratisação
das almas :i rotina, do direil'o á au.:loridade. da auctoridade ao papa; a uma facção
cuja sciencia consisle n'uma urdidura de preconceitos pagãos, de phantasias theol0l!'i
cas, das mais infantis concepções da imaginação popular na sua ignorancia priItJitiva,
nos seus erros mais rudimentares, nos seus mais enormes absurdos, na preccrnisação
do myslicismo, na apologia do maravilhoso, no odi.9 figadal ao methodo. à observação,
:i verdade inducliva; a uma facção cuja historia, cuja exegese, cuja litteratura
éa falsidade'legislada, eI:ecutada, organisada permanenlemen.te em systema ("), e
invariavelmente exercida sobro todos os monumentos do - christianismo, da
critica sagrnda e profana, da philosophia, da historia, do pensamento humano,
em summa, em todas as suas esphel:as, ao ponto de não haver mais livro de
edição pontificia onde a mentira se não doulrine em nome do céu (" ,); a uma facção

o nolicioso livro Le Concile clu Vatican et le mouvement anti-infa'illibiliste en
A1lemagne. II. Bruxelles, 1874. Pago 143-4.

Já durante o concilio o bom senso germanico exprimira na poesia popular' eiie
faclo de evidencia especulativa e practica - a divinisação do papa:

AIs Eva's Biss uns sties~ jn Schuld nnd Pein.
Da ward GotL Mensch, die Jl'lenschen zu befrei'n.
Nun macht zum Galt sich Gúlles Vogt auf Erden,
Damit auf's Neu die Menschen Sclaven werden.

(Quando a culpa de Eva comdemnon-nos ao peccado.e á dôr, fez-se Deus
homem por salvar o genero humano; hojo o vigario de Deus arvora-se em Deus
na terra, para abysmar de novo os homens na escravidão.)

(') (l Se eu fallar a ]jngua dos ~omens e a dos anjos. c não tiver caridade,
sou como o melai, que sôa, ou o sino. que tinne. E, se cu tiver I) dom da
·!l.rophecia, e devassar lodos os mysterios e quanto se póde saber; se tiver toda a
le, ao ponlo de transpor montanhas, e não tiver caridade, não sou nada. E, se
eu distribuir quanto possuo em sustento dos pobres, e entregar o meu corpo ao
f~go, sem, comludo, tl~r caridade, uada disso me aproveita. A caridade é pa
Ciente, é benigna; não tem invejas. não obra Lemeraria, não se ensoberbece;
nã é ambiciosa, não busca interesses seus, não e irrila, não suspeila o mal; tudo
10lera, tudo cre!, tudo e-pera, sorTre tudo. II PAUL, I acl COI'. XIlI. 1-7. - (l... Sobre
lodas as cou as, porém, "e vesti-vos de caridade, que é o vinculo da perfeição
(I)i'llcttlum ;perrectio"y,s). » PAUL. ad Coloss.• m, l~. - (lO fim do preceito (finis
pl'Cficepti) (> a caridade provenienle de um coração puro, cle uma consciencia ã e
de, uma fé não fingida.» PAUL. I ad Túnot., I, 5. - (l A religião pura e sem
macula aos olhos de Deus, nosso pae, consiste n'isto: cm vi itar os orphãos e as
Vluvas Ilas suas tribulações, e preservar'-se cada um a si mesmo puro da corrupção
do seculo. » THlAGO: Bp. cath., l, 27, Quem buscur a imagem viva dessa sublime
e celestial virLude, ahi a Lem perfeita nas expectorações implacavcis, (('esse el 1'110

l'anger ele dentes da imprensa ullramontana, do Apostolo, da Cll7'onica Religiosa.
da Uniao, da Bôa Nova, do UniveI'so, da Civiltá, nas excommunhõe.; ponLificias,
nas denegações de sepultura, nas exhumações de cadaveres, na inqui ição. no di
nheiro de s. Peclro, Ilas façanhas eleitoraes do partido romanista I
. (,,) Ohservur cuidadosamente os fins e prJesas da (Euvre pontificaZe desv
leux papiers, destinada á destruição universal dos-monumenlos liltcrarios desfa
voraveis ao romanismo. no XV cap. de MrCIIAUD: État pl'ésent de Z'église cath.
l·om. en France.

(''') « É tambem faclo de publica notoriedade que ha, por desvelos e sob o
~atI'lJci~iO dos mais antigos nomes de França, oficinas considera veis, analogas
as Jabl'lcas de diplomas falsos na média edade, graças ás quaes propaga-se o
pró?abilismo na sciencia, na moral, na hisloria, eivundo de incerteza os faclos
mais correoles e avaiguados, corrigindo ou expurgando sem bulha os nossos mais
anligos escriptores, falsificando nossas grandes collecções, não consentindo, emfim,

I'. (l, INT,
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cuja politica é a oondemnação da imprensa e da tribuna independentes, ~a liberdade
civil e politica, de todas as instituições e constituições modernas, de todas as
ideas, crenças, aspirações, usos e conquistas contemporaneas; - confiar a essa
facção, nominalmente religiosa, qualquer ingerencia oficial nos seminarios da gera
ção nascente, é resignarmo-nos á soberania todo-poderosa da tial'a, ao anniquila
mento irremediavel da patria.

A eschola leiga está no primeiro ~ráu, entre as reformas de absoluta e
immediata precisão nossa. Essa fecundissima instituição, tão verde cm annos
quanto incomparavel em fructos civilisadores, não se póde mais, sem grave clamno
do paiz, addiar no Brasil. A icléa de separar nas escholas a moral da religião,
inserida já entre os seus projectos renovadores, pelo previdente espirito de Tur
got, como indispensavel meio de confraternisar os homens, e apparelhar cidadãos.;
nitidamente delineada por Condorcet em 1792; proclamada sob a revolução
franceza; tem, desde o começo deste seculo, penetrado a Bollanda,'a Irlanda,
o alto Canadá. os Estados Unidos; c dumina, em França, na Belgir,a, na Alle
manha, na Suissa, na llalia, a fracção mais esclarer,ida e vigorosa da opinião. Na
Inglaterra apoia-se nos mais illustres representantes do pensameuto liberal, desde
Cobden e Stuart Mill até o Conde Jonh Russell; e não tardará que seja pre
dominante em todo fi universo livre.

Os preconceitos que ligavam essa immortal conquista da civilisação christã
à idéa de athei.smo, são um desses espantalhos clericaes, a que o tempo já fez justiça.
A eschola som seita (unsectarian l, a e:il:hula leiga é tão clthéa, quanlo o
estado sem allianças religiosas. Uma idéa é conseqllencia forçosa da outra. Se
o estado confessa-se incompetente em 1I1eologia, dissolve o eonso;'cio com as religiões
positivas, e, orgam da justiça e do direito, não admiLLe n'essa espher.l interveução
de nenhum culto organisado, segue-se obviamente que o ingresso do clero na instruc
ção omcial, reivindicada pela auctor'idade ci\ril como funcção es encial sua, é uma
derogação eontradictoria ao principio, á natureza, á missão da ociedade secular,
Não queremos despojar o ensino primario de todos os germens religiosos; antes
resolutamente oppugnariamos sempre essa trisle innovação. Por to.las as con,
fissões positivas, por' todas as revelações real ou pretensamente divinas, perpassa
uma con'ente de idéas cómmuns: todas, quanto 11 moral, prendem-se pOl' um
laço de homongeneidade suporior a essas ctllrllas crenças na existencia de um
Deus. D'uma justiça futura, na immortalidade indestruetivel ela alma. E' dess.e
sopro de fé. que não separai irmana os bomens, é delle que o mestre ha de
impregnar as suas lições; porque essas crenças constituem noções da ordem natural,
dessa ordem sobre cujas verdades se estriba a existencia do estado, e que o estado
tem, portanto, a mi'isão, a conveniencia, a necessidade imperiosa de infundir, me
dianle os seus intérpretes profissionaes, no espirito do povo.

Uma vez admiLtida, segundo a concepção ultramontana, a incompeten
cia da instrucção leiga no dominio da moral, inelucta"elmente havemos de

publicação e venda senão das obras selladas com a I icença da curia romana, a
tal ponto que, ao revez de dom Guéranger, cumpre dizer que toda edição pro
cedente hOJe de uma typographia catholica é falsilicação, c deve ser refugada como
veneno. li JeAN WALl>ON: Le clergé ele gttatl"e-viil1fjl-118tt(. Prof., V-Yl.
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estendel-a ao don.1inio do direito, da administração, do governo, que Dão são
mais do que faces. dependencias, applicações das idéas moraes de justiça, de dever,
de equidade e caridade ás relações sociaes. « Ou teremos de restaurar. por
tanto n, conclue dialecticameote um sabio publicista. « o systema theocratico em
todo·o seu rigor, e entbronisar a omnipotencia ecclesiastica sobre as ruiDas
da rasão humana; ou então forçoso é recot'1he~er que o instituidor leigo pódu
ensinar a moral, sem subordinar-se a inspecção da igreja. )) (')

Se,por conseguinte. persistem nas retrógradas idéas que fazem do padre um func
cionario essencial na eschola, e do dogma um elemento nato, iDseparavel das pri
meiras lettras, n'esse caso o unico alvitre cob('rente e justo, é entregar ao clero á
discrição, sem limites. todo o ensino primario. Desde que o instituidor leigo haja
de ser o lente do dogma. n'esta parte das suas funcções toda a superintendencia
jurisdiccional pertence exclusivamente á jerarcbia religiosa: superintendencia
quanto ás aptidões para o magisterio, superintendencia quanto ao desempenho
delle. superintendencia, emfim, quanto ao estadu geral das classe5, a educação dos
alumnos. a escolha dos metbodos, a precedencia das materias, a formação dos program
mas. De Feito, se da ãuctoridade ecclesiastica é que ba-de vir, se não pôde vir
senão della aos professores primarias a attestação da capacidade nos assumptos
religiosos, a essa auctoridade loca, na selecção do professorado, o veto decisivo.
Se o ensino de um cuito positivo é essencial na eschola, em nome dessa ne
cessidade baveis de conceder ao clero Ilhi uma inspecção tambem suprema. Se o
symbolo religioso do uma crença firmada n'uma revelação sobrenatural é elemen
to substancial da instrucção elementar, forçosamente baveis de reconhecer a essa
parte da educação intellectual a preeminencia, a preponderancia, a inOuencia so
berana entre todas. Portanto, oUlnipotencia na escolha dos proFessores, na gra
duação, promoção, conservação. ou exoneração delles, na direcção pedagogica da
eschols, no espirito, nas feições, nas tendencias do ensino: talo papel que. por
consequencia directa e inevitavel dessa tbeoria, cabe de direito á igreja. E essa
exactaménte a missão que sI' lhe decreta e prcnuncia nas decisões e vaticinios de
Pio IX.. (") É a prerogativa affirlllada energicamente, no ultimo concilio de Balli
more, pelos bispos romanistas, cujos caDones hastêam como privilegio dessa
casta o dirigir a educação da juventtlde. E essa «supP"essão do ensino otficíalll,
cuja urgencia prociamava, ha pouco mais do um anno, um prelado Fraucez. ("')
E ahi esta' o resultad; a que têm de chegar, se respeitam a logica, os propug
nadores do preconceito que estabelece na eschola primaria o monopoJio dos cultos
protegidos.

Saiamos da trilha que as nações esclarecidas estão desertando. Não contiuue
mos a confundir missões sociaes tão distinctas. 'ão fique o instituidor adstricto
a funcções heterogeneas das suas, nem as funcções do clero mutiladas D'um dos

(~) E'. UE LAVELEI'E. L'·illstntct. dtt pet6ple. pag 68.
. (H) « Seja o ensino, lJublico e paj·ticult!!l·. dirigido e liscalisado I?ela aucto

I'Idade ecclesiastica ), escrevia Pio IX, um 18 de dezembro de 1864, a coróa do
Me:rico.-V. Syllabus, arts. XLV, XLVI e XLVII.

. (... ) ~lonsenbor Ladasse, bispo de Nel'ers, n'uma nota d~rigi~a, em 6 de ja
nell'o'de 1875, ao clero ·da sua diocese. Univers de 15 de Janeiro do 1875.
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seus encargos essenciaes. Não se incumba a um mestre primario (lnsinar o
q\l(l necessariamente ensinará mal i nãn vá tirar·se ao sacerdote, para confiar a
profanos, uma parte do seu apostolado que só e\lr poderá exercer absolutamente.
Infunda o professor leigo ás creanças o sentimento do dever, os habitos de morali·

dade, o espirita de justiça, as noções fundamentaes da vida individual. domestica,
nacional; fique ao padrll o expOr-lhes fóra da classe os mysterios do sobrena·
tural.

Queixava·se o papa, na sua allocução do 1.0 de novembro de 1850, de que

a instt'ucção religiosa seja leccionada por instituidores leigos. É tambem o de que
amargamente nos queixamos. Abençoada reforma, pois, que assim contenta a

santa sé e a liberdade I
Se outras rasões não nos enraizassem profundamente n'alma esta convicção,

bastava, para reclamarmos com vehemencia a separação entre a escbola e a igreja,

o aspecto do ensino eatholico fornecido hoje nos cathecismos officiaes, episcopaes,
orthodoxos. Nunca se abateram a tão infima abjecção as crenças cbriiitãs; nunca

se envolveu sob phrases ingenuas tanta mentira audaz contra a hi toria, a
sciencia, o bom senso, a tradição religiosa; nunca se preparou tão can di·
damente disfarçado, para primeiro alimento da puericia, o odia ás instituições li·
beraes. á socie'dade moderna, á probidade scientifica, á independencia viril do
pensamento. Incumbir aos pl'ofessorcs subsidiados pelo orçamento civil esse en·

venenamento das almas juvenis ó um calculo :de perversidade ultramontana, ou
uma dessas condescendencias da nossa habitual relacbação com que já é mais que
tempo de acabar.

Por isso mesmo que reputamos imprescindivel ao povo a educação religiosa,
é que somos ardentemente por essa reforma. Vêde todos os paizes onde os cultos
monopolistas andam encravados officialmente na eschola: a Hespanha, os antigos

estados romanos, a Austria até l870, Em todos elles, no povo, o fanatismo, a immorali·
dade, a irreligião. Estudae a I:Iollanda, a União Americana, o Canadá. São, por
assim dlzer, a patria da fé religiosa e sincera, ~rave e profunda, senhora das almas,

intimamente impregnada nas deliberações indivirluaes. no lar domestico, na vida
social.

Não faltam ao menino opporLunidade. Ioga r, em casa, no Lemplo, na escltola
mesma, respeitadas as horas de aula, para do ministro da rtlligião de seus paes
receber os elementos da tradição religiosa. Os Paizes-13aLtos e a America o[e·
recem·nos aqui os modelos mais dignos de imitação.

No recinto da eschola leiga, onde a presença de Deus é mais sensivel do ([ue
nas nossas escbolas confessionaes, n'essa maldicta, afadigada e tlstcril operação me·

chanica de embutir o cathecismo palavreadamente a memoria das creanças, - na
eschola leiga a propria oração, a oração fraterna, accessivel a todas as almas con·
graçadas perante a suprema bondade, póde ter, e tem, entrada, precedencia e
honra. Mais formoso quadro moral não ha do que o começar de uma classe prima
ria nos Estados· Unidos. Tal qual o descreve um alto funccionario da instrucção
n'esse paiz, é uma dessas encantadoras e nobres scenas, que riem aos corações

bem formados, e fortalecem a fé nos puros e civilisadores costumes da liberdade'
(I Sentados todos os alumnos, concluida a chamada nominal, o professor
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recita um hymno, canta-o, e todos os alumnos o acompanham em cOro. Depois
lê um capitulo da Escriptura"; e, a Ilsse proposito, exhorla os discipulos a que se
occupem 5ériitmente com tudo quanto diz respeito á religião. Afinal, proóuncia
uma prece muito singela, dando graças a Deus pelos seus beneficias. orrerecendo
lhe um coração submisso, e supplicando para de enião em deante suas bençãos.
Outras vezes mestre e alumnos, inclinada a cabeça, proferem urna oração silenciosa,
e entretêm com Deus uma communicação interior. Esta simples ceremonia produz
uma impressão profnnda. Cada qual aprende assim a altear seu coração para a
divindade, e o sentimento religioso se avigora, sem que o mais melindroso es
pirita de seita encontre de que sentir-se espinhado.» (')

Todas as difficuldades prácticas de que o as 'umpto é susceptivel acham-se já
resolvidas com a maxima precisão passivei nos paizes cuja auctoridade invo
camos. « O estado )l, escrevia, em 1833, a commissào belga nomeada pelo chefe
do partido cathelico, M. de Theux, para reol'ganisar o ensino primario; «o estado
mantêm-se estranho ao ensino religioso. As boras de aula combinar-se-hão de
modo que os a\umnos possam receber dos ministros do culto esse en.ino.)) Es
clarece'e completa essas intelligentes e salutares disposições o projecto legi~lativo

submeUido, na sessão de 18~5 a 1856, ao parlamento da Nccrlandia (artigo 21): « A
instrucção deve servir para desenvolver os sentimentos moraes e religiosos. Abs
tenbam'se os instituidores de ensinar, practical', ou auctorisar o que quer que
seja, que possa olTender as crenças religiosas dos meninos que frequentem a es
cbola. O ensino da religião ficará ao cargo das diversas confissões; para o que as
casas de escbola achar-se-hão, sall'as as horas de classe, á disposição dos a\umnos.»

Como a abolição do monopolio religioso na e~chola, a suppressão da ingerencia
clerical nos acto~ fundamentaes da vida civil é corollario estricto do principio da
liberdade nas relações entre a igreja e o estado. A secularisação do registro au
thenticatil'o dos nascimentos, confundido até agora, entre nós, por um anachro
nismo extincto hoje em toda a part!3, com o registo ecclesia tico do baptismo,
ó uma dessas reformas, de tão consideravel utilidade aos interesses domesticos e
sociaes, que só a desidia proverbial da politica brasileira explica o seu inconce
bivel retardamento.

Pal'i paSSt' com esse mlllhorall1ento social, insta comnosco a necessidade im
(leriosi~sima do casamento civil. Ocioso é desfiar o~ principios de justiça e mora
lidade que impõem hoje a todos os povos essa instituiçao. Sua necessidadll, sua
urgencia calaram já na opinião, no sentimento g~ral. A repugnancia, proveniente
rios habitas de educação clerical, que deprime a uma desairosa infllrioridade
as allian~as conjugaes celebradas segundo as fórmulas do contracto profano, não
exist1l no~ nossos costumes. Justificada está, portanto, essa reforma, que até es
tadistas conservadores têm sollicitado entre nós; e, quando mais argumentos
houvesse mister, abi c ta por ella o mais .concluclentll de quantos podem abonar
a opportunidade e conl'eniencia de uma instituição: a sua quasi univer alidade
no seculo llm que respiramos. Quer adoptado logicamente em absoluto, conforme

(+) J. P. WICKER.SIlA~I. A. i\J. principal af the i\lillerswill Penn ylvania state
normal school: chool Economy. Philadelphia, 1861. Apud LAVELEYE, Dp. cit.,
pago 7~.
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o systema francez, como na Bel::;ica, na ltalia, na Mollanda, nas provincias rhe
nanas; quer, como em Portugal, apenas facultativo; quer, a exemplo da Austria, ad
mitLido unicamente como extremo recurso contra a recusa pertinaz do clero; o ma
trimonio civil, para catholicos ou acatholicos, é hoje em dia o regimen amplamente
predominante nos povos cultos; e uma nação não pôde impunemente furtar-se a
essas inn,lencias universaes da épocha, tanto mais quanto, como n'este caso, em
apoio dellas, ás mais obvias considerações de publicá utilidade associam-se leii
fundamentaes no direito. Historica e anthropologicamente a familia precede ao
culto or~anisado, á jerarchia ecclesiastica, á lithurgia religiosa. Esse direito, por
tanto, que, na ordem natural e na dos tempos, preexiste ás religiões positil'as,
necessariamente de\'e preferir a ellas na organisação da sociedade humana.

A não ser enlre espiritos de infimo nivel, presas inconscientes do fanatismo, ou
entre os exploradores desta paixão de povos escra\'os, ninguem sériamente disputa a
prerogativa suprema do estado na legislação relati va ao casamento. Sua constituição,
suas leis, seus tribunaes não pôdem ser senão os leigos. Oque a alta intelligencia e osin
gular senso juridico de José li previram no celebre edicto de 1784 (*) é hoje, por
assim dizer, em toda parte axioma de governo.

D'entre as diversas gradações que, na app.1jcação, tem recebido esta idéa, não
hesitamos em reconhecer a preexcellencia ao systema francez em toda a sua
plenitude: o casamento civil obrigatorio. Perante o estado a existencia da familia
é um facto social, não um phenomeno religioso. Entregar, portanto, ao clero
das diversas denominações confessionaes o acto que a gera, é abdicar a sua
auctoridade sobre a constituição das mais importantes d'entre todas as relaçõlJS
CIVIS. ão é sómente por amor da uniformidade regulamentar, da regularidade
administrativa, que a authenticidade leiga do casamento deve depe'nder da mutua
conveução dos contral1eutes em presença da magistratura secular E' pelo caracter
mesmo do estado, por sua independencia, por sua missão, por seus direitos, que
não são puras faculdades, mas deveres estl'Íctos, sobre cuja eO'ectividade, conseguinte·
mente, não lhe é licito transigir. Alem de que, o con entir a lei que das uniões sacra
mentadas com a ceremonia religiosa se arraste, como uma especie de impureza, o
contracto de celebração civil, é impor aos consorcios que exclusivamente sob
esta fórma se contrahem uma C(l[no nodoa publica, um stYl;ma de Inferioridade
ante os outros. Fomenta-se assim o sentimento injusto e irritante que tCln por
menos puras, menos d,ignas, menos honrosas, e, como taes, deprecia,' humilha as
aUianças firmadas no contr~cto profano,-sentimento antisocial, barbarisador,
que estabr\ece cathegorias entre as familias, cria entre os lares catbOlicos e aca-
hoiicos uma barreira artificial. institue um padrão de moralidade imaginaria, e

aprofunda mai de dia em dia os rancores de seita.

(') « Considerado o casamento como contracto civil», dizia elle, «e sendo as.iim que
aos direitos e vinculas civis resultantes delle toda a exi~tencia e vigor advêm ~llIo
camente do poder civil, aos tribnnaes civis exclusivamente deve incumbir o
exame e julgamento de quaesquer pleitos relativos a esses objectos ou suas depeno
dencias. Prohibimos. pois, aos juizes ecclesiasticos, sob pena de nullid,!de abso
luta, conhecer de taes causa, seja porque modo for que se litigue a validade ou
invalidade do consorcio, a legitimidade ou illegitimidade dos filhos, p!omessas
de casamento, esponsaes, ou qualquer outro assumpto que diga relaçao a esse
COlltracto e se\lS elJeitos. )
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Accusar de ilIiberal a necessidade obrigaloria do contracto peranle o magis
trado civil, unicamente porque os canones do papa fazem do casamenlo dominio
seu intangivel e exclusivo. é absurdo que não tolera discussão. Esa phraseologia
vã e sediça do ullramontanismo já não faz móssa em almas livres e refiectidas. É
sempre em nome do direito que Roma exige o monopolio da soberania. Em nome
da liberdade é que o sacerdocio papal reclama a abolição da liberdade religiosa.
É exactamente o mesmo que ac.erca do matrimonio se reproduz. •

É certo que um dogma pontificio identifica, na união dos sexos, o sacramento
á materia mesma do contracto. D'ahi não se segue, porém, que a indispensabili
daele absoluta das fórmulas civis eO'nstilua uma. imposição odiosa á consciencia
dos fieis. Para os que sinceramente obedecem áquelle artigo de fé, essas fórmulas
não importam attentadv il crença, mas apenas cumprimento ele uma ceremonia
ederior, sem nenhuma significação espiritual, vã, aos olhos dellcs, perante o
senso intimo, que no sacramento religioso receberá depois a satisfação ele suas
convicções privadas. Persuadido 1'eligiosamente de que o sacramento é que
constitue a alliança conjugal, o catholico eJl'ectuara o pacto civil como quem se
(lesempenha de uma fürmalidade material, moralmente, DO seu entendei', irrita.
que não estabelece ainda o vinculo da obrigação em sua alma, mas que não lhe
impede estabelecei-o depois mediante a consagração religiusa, nem de modo nenhum,
em nada, na essencia ou na fôrma, embaraça-lhe os deveres confessionaes. Para
que a objecção tivesse plausibilidade, mister seria que o ar.!o civil excluisse,
limitasse, ou alterasse as condições religiosas do sacramento.

O mais é ap'enas orgulho de intolerante. E, a acceitarmos a premissa de
que a simples divergencia entre uma instituição civil e as pretenções do dogma
ultramontano con 'lituam para os catholicos um vexame á liberdade. longe iriam
as consequencias. Tambem a egualtlade legal entre o catholi.:ismo e os cultos
dissidentes ó um principio dogmaticamcnte condemnado ; e, a prevalecer aquella
regra, violeucia seria, por analoga rnsãc', contra os calholicos adstrictos ao credo ro
mano o estipendiar do seu bolso pelo imposto uma policia e lima administração entre
cujos dcv~res avulta o de manter. no paiz onde vigore, a lei maldicta, a Iiberdad'e
religiosa, assegurando tranquillidade e independencia a todas as confissões. É, outro.
sim, ponto de fó, no catholicismo pontificio, que a dizima constitue um apanagio
divino do clero; e, todavia, ninguem dira que seja um constrangimento oppressivo
a logi ladores catholicos, em nações onde a igreja romana tem a protecção do
estado, a disposição constilucional que submette ao voto annuo das camaras o
orçamento do cullo dominante. Dogma é..egualmente sagrado pelo papa que, em
caso de encontro entre o direito canonico e o civil, os canones preyalecem; e,
portanto. dada a proccdencia do ar'gumento que contestamos, como não ba hoje
povo livre nenhum onde esse antagonismo não seja frequente, o exercicio ~a ma·
gistratura. adscripta a executar contra os decretos papaes a legislação patria,
seria para os eatholicos romanos uma siluação impossivel, ou o mais detestavel dos
captiveiros. Qualquer destas tres hypotheses é infinitamente mais grave que a do
nubente, a quem. posteriormente á estipulação perante o funcc.ionario civil, estão
abertas as portas do templo, onde se realise catholicamente o enlace malrimonial,
que, na sua conscienc.ia, não e. i te senão d'ahi em deante.
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De mais a mai~, crer que com o systema optativo evite-se da propaganda uUra
montana as hostilidades oppostas ao obrigatorio, e, pOl' via disso, antepor o primeiro
ao segundo, é illusão que os factos desmancham. Roma não concede tregoas ao casa
mento civil, sejam quaes forem as restricçõe com que se admilla; porque, nas
reformas liberaes que lhe retiram e55a jurisdicção privativa sobre os assumptos
matrimoniaes, o que ella vê periclitar não é a consciencia religiosa, é a sua
soberania exterior, a auctoridade suprema do papa. (.) Na Austria as leis que
succederam ii concordata são, n'esse ponto, de uma excessiva timidez. O casa
mento realisa-se acramentalmente ante o sacerdote, que o registra; e,sú em caso
de danegação sua, fil'mada em motivos desco'nhecidos ao codigo civil, é que veID
o recurso á auctoridade leiga, perante quem, então, celebra-se o contracto. Quo
mais ampla dasistencia podia o astado fazer das suas atlribuições naturaes? Pois
bem I E-sa reforma, aca'nliadissima assim, incorreu em excommunhão maior; e
o padre Pintar, no Reichsrath, em uome da igreja, qualificou-a u'estes' termos:
« Sim, » clamou elle, « repetirei com um orador prussiano: De ora ávante vossos
funccionarios vão escripturar o. registos do peccado. O escandalo e a ignominia
pavonear-se-hão de cabeça er·guida. sob as roupas da vossa legalidade impia. »

Aqui. por couscguinte, como sempl'P. na questão religiosa, em todas as suas
partes, a manaira de chegar a uma solução decisiva é cerrar os ouvidlls á vozeria
clarical, e tomar determinarlamente o caminho da libardade e do direito secular.
Decrete·se quanto antes o casamento civil obl·igalol"'io .. porque, n'este, como 001

todos os paizes onde prepondel'o o catholicismo romanista, o de que se tracla
nesta questão, em ultima analyse, da parte do estado, é, na phrase do deputado
bávaro Voelk, « umcaso de legitima defesa.»

No mesmo gráu da escala que assa, entre o conjuneto das reformas impre
teriveis sob o novo regimen, importa não esquecer, como ponto importantissimo
que ê, o cemiterio secularisado. Os privilegias odiosos, que, n'e te capitulo, re
clama para a igl'eja o ultramontanismo, são incompaliveis com a noção leiga do
estado.

A intolerancia clerical em nenhuma das suas reivindicações caracterisa-se
melhor do que aqui. Quem qucr que cm vida não soube ser ovelha de inalteravelo
absoluta docilidade sob o pesado b:ículJ de Roma, ex:halada a alma, não e distingue
da ali Olaria. Se lhe concedem sepultura, é, quando muito, em reverencia ii uygieno,
por amor dos orthodoxos que lhe sobrevivem. Se não fôra a preciosa saúde, a conser
vaçãJ desses; se as exhalaç6cs cadavericas obedecessem ao dogma; se o miasma ho
micida não penetrasse indislinclamentc nos pulmões do ultramontallo, como nos do
pensador livre, outro seria o caso, outros os canones. Segundo o 'ideal pOlltifioio,
as impuridades da alma delurpam o corpo. A severidade terrivel das penas

(') « Entre os povos onde a igreja não foi privada até agora de sua acção
rivil sobre o ca amento, tribunaes cuja attcloTiclaele emana elo papa deCI
dem acerca da validade civil do casamento.» JULES MOREL: Somme conp'e le
cathol icisme libél-al. tom. I, pago 366. O motivo reaL da intrallsigencia da liara
a re 'peito dessa prerogaliva não é senão o que transparece logo nas palavras
immodiatamen Le subsequentes a essas: « Ota, a validade civil do casamento
induz consequellcias enOI"meS, p,'opr'ieclaeles, testamentos, titulos hel'eelltm'loS
e, até, n.llUllTOS DYNASTICOS. » Ibid.
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eternas deve reflectir-se visivelmente n'elle. O cadaver do heréje não merece a
decomposição IranquilIa debaixo da terra. O Omnipotente, que por executora de
sua alta justiça entre os vivos instituiu a inquisição, por agentes da sua cólera
sobre os restos ennimes do infiel elegeu congruentemente as aves do céu e as hestas
de rapina. Desenterrar dos cemiterios consagrados corpos de individuas sus
peitos ao clero, como, ainda em 1870, em França, tentou o episcopado romano (').
é pouco, se áquelIa materia vivificada outr'ora por uma alma, templo do Senhor,
em substituição do tumulo bento que lhe tiram, consentirem n'outro lagar, sob uma
camada silenciosa de humus, o derradeiro descanço, d'onde as moléculas humanas
voltem regularmente á perenne circulação da vida universal. É o que ensinava
uin dos sUlDmos apostolos do paganismo ultramontano, dom Guéranger. « Se
a França de nossos dias», pregava sua paternidade, « fosse catholica tal qual na
meia edade, quem quer- que, vivo, não houvesse procedido como verdadeiro servo
de Chrbto, quero dizer. não lhe rendesse o mesmo culto que a santa igreja, sua es
posa, seria, por occasião da morte, tractado segundo o seu merecimento; seu cada
ver ficai' ia insepulto, emquanto sua alma réproha se precipitasse no inferno.» (")

Essas pretenções. porém, não valem hoje a pena de exame. As inhumações
são factos que interessam tempol'almente a vida civil. Estão, portanto, sob o do
minio da administração. Submetlel-as á competencia religiosa é mutilar o estado,
alJerrando-nos a um anachronismo, em que só a Hespanha persiste. O cemiterio
deve ser necessaria e exclusivamente propriedade municipal. Abençoe o padre, ao
abrir-se ou cenrar-se, a cova elo fiel; Illas não vã, entre os que viveram como
irmãos, demarcar segregações de seita, Se não ha, nas povoações vi vas,
bairros distinctos para o judaismo, o mahometismo, o protestantismo, o raciona
lismo, ou o materialismo; se. nenhuma sociedade moderna toleraria essas delimita
ções de odio entre homem e homem, entre cidadão e cidadão, não !la motivo
para admittil-as entre lousa e lousa, para deixar á morte essa influencia desir
manadora sobre os vivos. O cemiterio não se equipara á casa da oração, cujo ex
clu ivismo é tão inevitavel e tão ju to como o do lar domestico. É, sim, a região
publica. o asylo commulll dos que fraternisaram em vida, e não podem, portanto,
converter-se. mortos, em signal de separação entre a descendencia sobrevi
venle. A religião não solTre em seus direitos, desde que se lhe não conteste o de
celebrar sobre o sepulchro dos seus adeptos suas ceremonias agradas, e sellal-o
com as suas preces. O mais, o que não constitue culto, a inhumação, a exbumação, a
sepultura são objectos de dominio profano, jurisdicção collectiva do poder leigo.
Entregai-os a co-rporaçõcs particulares ou a confissões religiosas é anomalia, em
que ainda mais atrazados andamus do que a nossa antiga metrópole,

Secularisado e municipalisado o c~miterio, sob o dominio da admini tração
municipal cairia naturalmente o regi~to dos obitos. Como este, por lI.ma conve
nieneia de regularidade e uniformidade consideravelmente uteis aos interesses
civis, a authenlicação dos nascimentos, secularisada tambem por uma consequeneia

(.) PRRSSENSÉ: La l-ibel·té j'eligieuse .. pago 428.
. l") V. DOll PILI,lEl\ (religiosO professo da abbadia de Solesmo ): Les Béné·

dlCtms de la cong1"lígtltion de Fra?lce. Bruxelles, 1868.

P. C. INT. 3&
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forçosa do regimen separatista, caberia a esphera da mesma auctoridade. As rela·
ções individuaes filiadas aQ acto inicial e ao ~cto terminal da existencia hu·
mana teriam chegado assim á independenciae á segurança que até hoje lhes fa\lece.

Outra providencia que releva a(loplar, e cuja fiscalisação tocaria egualmenle
ás municipalidades, é a prohibição das festividades religiosas fóra do templo. As
procissões e romarias solemnes não são mais que occasiões de escandalo, Oll
ruidosas provocações pu,blicas do ultramontanismo ás coosciencias dissidentes.
Todas essas demonstrações clericaes. sejam quaes forem os seus designativos,
« sob a côr de ceremonias religiosas e actos de cultO», dizia auclorisadamente,
ha pouco mais de um anno, o estadista Frére·Orban, « reivindicam um privilegio,
pretendem emancipar-se do direito commum, excitam, afinal, á guerra civil, e
malqui~tam a nação com o estrangeiro. » (') Jã, em nosso paiz mesmo, respeitaveis
congregações pias, cedendo a urgencias imperiosas de moralidade e ordem, tem-se
visto, nos limites da sua competencia, forçadas a supprimir essa usança funesta.
Essas rumorosas manifestações, sem nenhum espirito religioso, que, em festividades
cada vez mais frequentes, invadem o logradou'ro publico das ruas, monopolisam
n'as em certos dias, interrompem totalmente, no trajccto, o curso da vida e do traba·
lho nos centros populosos, não pas.;am de pompas,theatraes, ol'Ígem de fanatismo, de
idéas supersticiosas, desenlimentos idolatras, e ensejo formidavel proporcionado aum
partido faccioso de turbar a tranqni11idade commum, especulando com os instinclos
da turbamulta indouta e credula. Esse recurso, com o do maravilhoso, impuden·
temente explorado no mesmo sentido a beueficio dos interesses romanos ("), são
dous grandes envenenadouros ultramontanos da alma do povo, talvez os seus dous

. mais temi veis meios dI) propaganda entre o vulgo, em promoção das ambições
politicas do clericalismo romano.

O pensamento exclusivamente. politico dessa agitação anarchisadora, que, ha
mais de seis annos, inquieta à França. e cuja iniciação entre nós acaba de ser an
nunciada com alvoroço nas folhas e pastomes ultramontanas,era, já ha quatro annos,
reconhecido amplamente, n'aque11e paiz, em um periodico semi-omcial: « No anno
subsequente ao proximo vindouro », dizia e11e, « teremos o jubileu; e os que se lem
bram de 1825 e 1850, sabem que em taes occasi6es o delirio apossa-se das multidões
catbolicas. As romarias de Lourdes e Salette são apenas o preludio da torrente

I') N'um jantar politico. Ver a Il1delJendencia belga., tle 110 de dezembro
de 1875.

I") Por exemplo, entre outras, as apparições milagrosas da aldêa de Neubois
I[(ruth) na Alsacia, cm jlllho de 1872. Eis, nos seus traços caracteristicos, a descrip·
ção ultramontana delias, : « A Virgem tinha na mão uma espada chammejallte ...
Súbito a dama branca brandiu sua espada por sobre um numero o grupn de
cavalleiros, que vem junctar-se-lbe aos pés... O gladio que ~laria ás vezes ~m

punhava, os cal'alieiros que parecia esmagar sob fi planta do seu poder, os
oLhal"es ameaçadOl"eS qt,e (la1'Cl~javaá P,"ussia, ao passo que abençoava sorrindo os
alsacianos ajoelhados a seus pés, todos esses pormenores, voando de bocca em boec~,

tillham exaltado os espú"itos.» La "esunection de lei France et le cháll'
ment de la Prusse p'"édits pal' lv[arie. Paris, 1874. Pags" 8 e 11.

Em junho de 1796, quando constou em Rema que o exercito francez acabava
de penetrar o territorio do papa, todas as madonas entraram a virar os olhos.
Em 1863 tentaram renovar esses pl'odigios. WALLON, Le c/el"gé de quatl-e·villgl·
flciU{, prer./ paI" xn, ' ,
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que se vae pre~ipitar para Romn. Elias vão multiplicar-se n'um formidavel Cl'es

cendo, até que o fanatismo cbegue ao paroxysmo da furia, e derrame sobre a !ta
lia a cruzada temerosa dos libertadol'es de Roma. II (') Os perigos, nacionaes e
internaoionaes, da infiuencia ullramontana senbora de explorar livremente, em
plena rua, mediante esses pronunciamentos do fanatismo, sob a bypocrisia de appa
rencias religiosas, o incauto espirito das turbas,-esses perigos são obvios, graves

e inevitaveis.
Esta ordem de idéas suggere-nos outra connexa. Até boje, felizmente, não tem

prevalecido entre nós a opioião que exige a suspensão obrigatoria da publica ac
tividade nos feriados religiosos.(' ') Em alguns movimentos, sempre limitadissimos,
que n'este ,sentido se têm feito n'uma ou .n'outra provincia, os interesses do tra
balho, do capital, ou do commercio tém sido sempre estranhos á promoção dessas

reclamações. A semelhantes agitações, sem base nos cflstumes populares, dever é dos
poderes legislativlls ou administrativos resistir com firmeza, O estado não tem o
direito de trancar no domingo as portas á industria. Os principios, essencialmente
moraes e religiosos, que impõem e10se repouso periodico ao labor humano, encontram
em certas necessidades intimas de nossa natureza a sua garantia e sancção. Res
peite-se o dia do Senhor, mas sem que a auctoridade se constitua e~ecutora coer
citiva do mandamento espiritual. Seja o descanso dominical piamente observado,
mas por concurso espontaneo das almas, por accordo mutuo e livre das classes

int.eressadas, ou pela pressão pacifica dos agentes do trabalho, mediante os legi
timas recu rsos da posição de cada um, sobre os senhores do capital. O mais é
usur'pação da força no dominio da liberdade privada.

Uma das consequencias que forçosamp,nte emanam da emancipação reciproca
do estado e da igreja, é a abrogação dos r,'gulamentos militares, na parte que

indiscriminadamente confunde todos os servidores do estado em armas sob a
mesma obrigação do serviço religioso em commum. Quando não, de duas uma.
Ou entre as exempções legaes da conscripção bãO-de insertr a ausencia de fé nos
cultos revelados,-absurdo politico, desegualdade odiosa, grave desfalque aos in
teresses do paiz, seria occasião de especulações inevitaveis. Ou, intimando ao in

credulo alistado sob o pavilhão nacional uma veneração exterior, um culto for
çado a crenças que a sua consciencia rejeita, infiingem assim aos brios do soldado
a Illais pungente das alIr'ontas, a mais avi1tante das servidões. Quanto ás capellanias
lUilitares,-sob o regimen christão da liberdade religiosa, cumpriria aproximar quanto

possivel, e quanto antes consummar, a sua extincção completa, Condemna-as o irre
mediavel e funesto inconveniente, que as caracterisa, de desnaturarem sob a farda o
sacerdocio, e crearem no clero um grupo, uma classe com os vicios do quartel. Dei

xa as todas as c0nfissões religiosas á acção creadora e mOl'alisadora da concurrencia,

(') La Conespondance de Rome, de 6 de abril de 1873.
("). A Rahia acaba lastimosamente de abrir excepção a este facto, com a lei

proVinCial de 1877, que mandou fechar o commercio nos dias santos. A pêca as
sembléa que ha oito annos, com a nullidade das suas concepções, o deploraval
caracter das suas medidas a a immoralidade do) seu exemplo, collabora para o
abatimento daquella grande, formosa e nobre provincia, nào podia produzir 1JII
q!'lce mais digna de si.
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as necessidades espirituaes do soldado encontrarão sempre, especialmente no ser
viço da paz, meios de satisfação, Basta que o draconismo de nossa legislação mi
litar modifique-se n'esta sentido, proporcionando a esses direitos supremos da alma
occasiões, facilidades convenientes. Basta que, corno a lei franceza do recruta
mento, a nossa legislação relativa á marinha e ao exercito assegure aos militares
o lazer e a liDerdade necessarias para cumprimento dos deveres religiosos nos

domingos e dias de preceito. Não entreguemos tambem as forças militares do
paiz á influencia ultramontana. Eloquente é o exemplo da França, onde a igreja,
tendo formado á sua imagem, durante vinte annos, as dezoito vigesimas partes
dos alumnos graduados nas escbolas de guerra, foi a creadora da olJ.icialidade que,

levou o paiz a Sédan, e onde a voz de generaes notnveis tem clamado vebemente-
mente contra a acção clerical no espirito das tropas, (') f

É claro, passando a outra ordem de idéas, que a extincção do orçamento dos
cultos importaria tambem a suppressão dos sllminarios, que o subsidio civil mantém,

D'aqui, afóra o beneficio da egualdade estabelecida entre o culto hoje privilegiado
e as outras opiniões confessionaes, resultaria, de mais a mais, para o catbolicismo
christão e o estado a vantagem consideravel de ficar estancada assim, ao menos tem
porariamente, emquanto o ultramoutanismo á custa do seu bolso a não podesse
renovar, uma das fontes mais envenenadoras da verdade religiosa, Os semina

rios está demonstrado hoje que constituem um extenso plano jesuitico, ordenado
calculadamente para converter o clero n'uma del,endencia da Companhia.. A idéa
foi de Ignacio de Loyola; delle a primeira realisação desses institutos em Alie
manba; dos amigos delle a propugnação da novidade no concilio tridentino;

dessa mesma inspir:tção o decreto de Paulo IV ordenando a creação de estabeleci
mentos analogos em toda a catbolicidade; d'abi, ainda, a origem do movimento
geral, que da AlIemanba irradiou, em favor desse plano, pela França no seculo XVI,

estendendo-se. ramificando se, e consolidando-se no immecliato. Quinze seculas
existiu o chl'istianismo sem os sllminarios; e as igrejas onde a pureza pl'imi
tiva se preservou mais tempo, como a gallicana, recalcitraram tenazmente â
innovação, Que haveria, senão proveito, em tornarmos aos tempos em que a fé e
a vida ecclesiastica eram mais visinbas ao Cbristo? cm conseguir que a theologia ,
segundo"um lidador fervoroso du 'renascimento catbolico, II ensine-se em pleno

dia, sob a contra teação da publicidade, nas universidades accessiveis a todos, e
não mais nas sallas impenetraveis dos seminarios, onde a critica fiscalisadora e
séria é impossivel, onde reina um espirito de cp.ga subserviencia, onde a tbeo·

logia deturpada. falsificada, hypocrita, antiscientifica. antisocial é só a que se

póde leccionar» ?
Outra cousequencia palpavelmente logica do regimon separatista seria a abo

lição das nunciaturas, legações, embaixadas, de todas e quaesquer communica

ções olJ.iciaes, emfim, entre o estado 6 a curia, Inaugurada a liberdade religiosa
nas ampla, proporções em que o espirito do direito nacional e o interesse poli

tico a estão reclamando entre nós, a eliminação dessas anomalia~ anacbronioa
seria um resultado suavemente natural da grande premissa.

(') Ver o discurso do general Guillemaut, a l8 de julbo de 1873.
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Restaria apenas completar na legislação penal as garantias indispensaveis á
organisação politica e civil da communidade leiga. Aqui especialmente, mais
que n'outra qualquer provincia legislatLva, cumpriria evitar o vago de certos
systcmas rep·ressiYos, que armam de ponto em branco a auctoridade contra o indi
viduo absolutamente inerme. Es e indefinido na redacção das leis é um duplo pe
rigo, politico e moral. Duterminação estricta, completa, inequivoca dos elementos
do delicto - eis, sobretudo em negocios real ou apparentemente concernentes á
consciencia religiosa, o requisito primordial dc urna legislação calma e justa. É
por ahi que pecca lastimavelmente o recente projecto de lei iniciado pelo gover·
no do Quirinal perante as camaras italianas. Reina alli urna indecisão illimitada.
com todos os riscos inevitaveis do arbitrio, seja qual fór o poder-executivo, ou
judiciario-a quem se confie. Parece-nos que, em relação á prédica, a legis
lação repressiva dever-se-hia cingir a uma severissima sobriedade. Liberdade
ampla da tribuna e da imprensa religiosa, ainda quando o pulpito ou a pastoral
invada a esphera dos interesses politicos. Não ba texto legislativo capaz de pre
cisar com segurança a linha delimitativa entre uma lição moral e uma aprecia
ção politica. As tentativas desse genero caracterisam-se forçosamente por uma
elasticidade indeterminadamente ampliavel, que investe a magistt'atura n'uma ju·
risdicção omnipotente, e oppressiva. Cohibam-se penalmente, portanto, os excessos
da palavra clerical, unicamente quando o abuso encerre conselho, instigação. pro
moção de actos positivamente qualificados no direito commum como infracções cri
minosas.

Afóra os atlenlados resultantes da enunciação fallada ou escripta da idéa, ha
ainda campo onde se exercite legitimamente a acção repressiva da penalidade
civil. Em todo e qualquer attentado. a intervenção auxiliat· das funcçõcs sacer·
dotaes, da innuencia confessional, dos recursos de captação ou coacção religiosa,
deve constituir um elemento addicional de criminalidade. A severidade penal de\'e
crescer consideravelmente em todas as transgressões ante a adjuncção desse prin
cipio singular, estranho aos delicto~ communs. I1s5e desideratum de estricta íus
tiça ficará, na goneralidade dos casos, preenchido cabalmente aqui, desde que
-em todos os gráus de culpabilidade legal, as im na auctoria principal e consumo
mada, como na enmplicidade e na tentativa-desde qlJe o uso da pressão ou supe·
rioridade resultante de motivos religinsos figure, entre as outras, no capitulo das
circulIlstancias aggl'avantes. O gosto ultramontano pela cabala eleitoral exigiria que,
n'esta secção do direito repressivo, as precauções penaes contra os abusos corru
I>.tor;s (\ compressores do voto acompanhassem com especial vigilancia e duplo
rigor os meneios do clericalismo.

D'entre as numerosissimas prevenções que contrariam a legitimidade e a con·
veniencia dessas alterações legislativas, tocámos, quanto era possivel, as princi
paes. Não escreviamos um tl'actado elementar, um curso didactico: traçavamos
apenas o esboço linear da grande reformação. Uma das difliculdades mais appa
rentemente práclicas é o irreflexivo temor da agilação politica inherente á con·
\'ocação e ás deiiberações de uma constituinte. Não nos detêm apprehensões
laes. No Brasil, como em todos os paizes onde a corrupção dos partidos retarda
as reformas essenciaes, não é da parte progressista da opinião que paira, no b()-
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risonte, a ameaça da andrchia: é da p,arte dos re~ardatarios hypocritas e obce
cados. Cremos na urgência ahsoluta da solução liberal ao connicto religioso.
Cremos que Iodas as sympatbias populares propcndem para ahi. Cremos que os
partidos que sacrillquem a interesses momenlaneos, a transacções occasionaes a ini
ciativa gloriosa desse patriotico cmprehendimento, privam-se de um nervo de acção
prodigioso, de um elemento de força incomparavel. Convictos intimamente da ne
cessidadc immediata dessa renovação liberal, persuadimo-nos, como os mais modo,
r~dos e edüicadores estadistas contemporaneos, de que os verdadeiros revolucio
narias são os homens da immobilidade, não os que com reformas opportnnas
bnscam evitar as implacaveis revoluções do desespero. (')

Demais, a promulgação do regiinen am~ricano, em muilas de suas instituições
..Qyli). e..eav.tA: - essenciaes, não exige, entre nós, a intervenção excepcional da auctoridade .:onsti-

teA.e..iO'l'lC>.Al). tuinte. A secularisação da eschola, do registo civil, do casamento, do cemiterio, do
ensino público do :código penal, e a abolição das incapacidades religiosas não
ferem artigo nenhum constitucional; não restringem direitos individuaes do ci
dadão; não alteram a divisão, não mudam a situação respectiva, não cerceam as
pL'erogativas dos quatl'o poderes constitucionaes. Apenas admiltem á partecipação
activa, integral na administraçã0 e no governo do estado uma fracção da naciona
lidade esbnlbada ate hoje desse inalienavel direito, e reintegram o estado na
posse de elementos essenciaes á soberania, confiados até a,gora a uma innuencia
extranacional. ão constituem, pois, reformas cOlLstitucionaes, na accepção do art.
178 da carta. O que essa disposição quiz prevenir foi o c;rceamento das fran
quezas individuaes e a alteração da linha divisoria entre as quatro ramillcações
conslitucionaes da auctoridade sem a audiencia extraordinaria da nação. O art.
178 é uma garantia contra a mutilação das liberdades actuaes; não um emba
raço dilatorio á ampliação dcBa·. É uma segurança, uma consagração das fron
teiras actualmente subdivisorias da auctoridade politica; não um obstaculo ao
reempossamento da soberania civil em fracções inauferiveis de sna jurisdicção,
di ·trahidas até agom em proveito de uma auctoridade estranha ao estado. É,
cmnm, uma barreira á dilatação das aLtribuições administ.rativas e governativas do
poder social i\ cu ta da integridade privada e civica do individno ; não á resti·
tuição, inolIensiva ao direito individual, de prerogativas essencialmente adminis,
trativas ou politicas á competencia natural do estado. Qualquer dessas reformas

~nv.t..'c....Mt:. est<Í, por conseguinte, na esphera da legislatura ardina ria. Não fazemos. porém,
nem nos parece sen alo fazer deste ponto que. tão capital. Verificar a necessidade,
a urgencia da reforma é, a nosso vêr, o ponto decisivo. Liquidado elle, os
meios de execução constituem assumpto secundaria. Satisfaçam-se as aspira~es,

os interes es, os direitos nacionaes pelos tramites competentes, legaes, ellicazcs.
Legislatura ordinaria, ou constituinte, nada importa, - comtanto que quanl~

antes ponbam termo :\s circumstancias anormaes do paiz.

(~) « Non credo cbe si possa no . dire .rivoluzionarie. le potenze le ~u.ali, con
Oppol'tone I'Iforme, allontanaoo la I'IvoluzlOne, mg bensl quelle cbe, coll Immobl:
li til, la provocano. " C,\yOUl\: Disc. no seno a 16 de out. de 1860. Il. conte a'l
Cavou1' ir. parlam., pago 627. « The surest way of bringing about a vlolcnl re
voluUon is to resi t a pcaceful reformo » tORO llnouGlJAaI: H-istor sketches of
statesmen who flottl'ish. in the time of Geo1'ge III. Paris, J839. Pago 94.
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Sem essas reformas o nosso futuro commum vae toldar-se de nuv.ens mais
tempestuosas do que as que já se nos accumulam no horisonte. Não n'as exigiria-
mos todas de chofre, todas immediatamente radicaes, bem que, conhecendo a ~"co.l..;.'/'M.o

massa deste povo. tenhamos certeza de que om cêra tão tenra e extremamente duc-
lil as instituições liberaes tomariam molde e fixidez sem resistencia nenhuma.
Nosso intuito é, sendo passivei, a liberdade total; mas qualquer liberdade par-
cial, acceital-a-hiamos sempre com reconhecimento, comtanto que não a tragam
cerceada ao ponto de deformai-a, de separar-lhe os membros vitaes, de reduzil-a
a uma creação inerte. Como orgam de qualquer fracção activa da opinião que re-
presentassemos, abraçariamos, sem tran acção, em qualquer conjunctura politica, o
pouco em que as influencias reinantes sejam capazes de ceder, salvo sempre o nosso
compromisso de iml1lediatamente depois denunciarmos a insuficiencia da reforma
obtida. e promovermos com a mesma energia novos melhoramentos legislativos, atú
à consummação absoluta do nosso ideal. 'este sentido não evitamos a honra ou
a pécha-como quizerem- do r3dical, e radical principalmento em' liberdade re-
ligiosa. Entendemos convencidamente, como um radical dessa eschola hoje pri- _
meiro ministro em França, « poder, e dever acceitar as liberdades parciaes.
que mais proximo e inevitavel tornam l'i advento da liberdade total. Quando
se inaugura ullla liberdade pal'cial mediante commum accordo entre a eschola ra-
dicai e as ouli'as, não é a eschola radical quem faz a concessão; é, antes, ella
quem a recebe. Cou a inteiramente diversa de urna philosophia é a politica;
sua condição é ser práctica, ou não ser nada. A politica radical aspira á plena e
completa fruição da 'liberdade; mas caminha para lá conquistando successiva-
mente as liberdudes possiveis. É radical, porque pretende o todo, e não des-
cança antes de haveI-o alcançado integralmente; mas não tem nem a esperança
de reformar tudo n'uma hora, nem a estullicie de desdenhar reformas incomple-'
tas, que possam f~cilitar a reforma definitiva. » (.)

Em semelhante accepção o radicali mo não assusta; é, pelo contrario, um
elemento de ordem, um principio ele paz, um ponto permanente de apoio ao
genia do progresso moderado contra os empuxões oppostos da reacção retrógra
da e das exaltações revolucionarias, distinguindo-se apenas caracteristicamente em
que, ao mesmo tempo que representa esse papel de regularisador, equilibrando
o desenvolvimento politico do estado entre essas exaggeraçues extremas, é, por
outro lado, a mola c,>nLinuamente impulsora, que, nos periodos de fadiga subse
quentes a cada lucta reformista, reage contra a inercia geral, estimula no corpo
SOCial a actividade ci('l~ulatoria, e, mostrando a deficiencia do triumpho realisado,
ergue novamente a voz em nome do ideal, fixa outra vez as aLlençues no alvo
der;nilivo, recomeça a agitação progressista. Essa eschola, egualmente infensa
ás revoluções do poder e ás da multidão, abs golpes de estado e as violencias po
pulares, fármas diversas, mas congeneres, da anarchia,-essa eschola, em cujo
programma a inauguração de urna reforma parcial é'o começo de uma nova cam
panha reformadora;-essa eschola é a nos~u ; e de accordo com ella é que O~ in
teresses da patria impõem aos liberaes de vocação e consciencia a promoção infali-

(') JULES SIMON: La politiqtte md·icale. Paris, 18G8. Pal:o 5.
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gavel das medidas- tendentes no regimen ~eparatista entre o estado e a3
igrejas.

Sómehte,o'essas conccssões incomPletamente liberaes, wma qualidade intrinseca
importa liquidar com cuidado; e alll toda a vigilancia dos bons patriotas ii

'pouêã"'" Es'sas transacçãCs appare'niemente fl!ygra,veis á liberdade são de ordi.
nario entre nós, verdadeiras ciladas á boa fé da opinião hO!lest'a, generosa e
credula deste paii~ .- Uma~ vezes-qu~si sempre- a :reforma ostensiva encerra 00
seio a idéa contradictoria, o elemento neutralisador, que de nascença a condemna
practicà1hente á imlj6tencia. OutraS'" vezes é qpel)as um pretexto, que de propo·
sito se cria para espaçar indefinidamente as reformas sérias, estaveis, efli·
ca7.es. Outras, ainda, li uma e outra cousa; e a impostura de uma concessão es·
trictilmente superficial serve de eterna dilatoria contra as aspirações reaes
do povo.

Nas idéas que conslituem esse plano geral, ha modificações possiveis,
que á occasiào e ao debate cabe indigitar, uma vez que esses rctoques não inte,

._< rcssem a substancia essencial da nova. ordem de cousas. Nos contornos. nos tra·
••.. çds\\I)Ces:'~riosl ,M. mane~ra de applic~çãOJ' esse delineamcnto é sujeito a alterações;

porquanto seria infantilidadc ou presumpção, em -questões de natureza tão com
plexa e m~J.i!1q':Qsa, o"pensamento de articular de antemão positivamente um pro
jecto formal de recons.lrucçâ'o""legislativa, e em assumpto ncnhum é mais inexe
quivel a pretenção de antecipar, nas grandes renovações politicas ou sociaes, 03
limites e o tempo:

His ego nec metas ?·enm~. nec temlJ01'a pOIlO. (.)

Mas que essas concessões ás circumstancias occasion~es e locaes cinjam·se
restrictamente ao exterior, acatando religiosamente sempre as verdades funda
mentaes. Manifesto é que o regimen liberal é a negação do art. 5.0 da carta. A
abrogação desse artigo pode resultar da superposlção das reformas fracciona'
rias, estatuidas successivamentc, de modo que a disposição geral, implicitamente
encerrada já n') complexo das medidas auteriores. venha unicamente no fim como
lima concrecção especulativa, como consagração commum das instituições prees
tabelecidas, como o fasti~io da nova estructura; ou, em sentido contrario, póde
se começar assentando a revogação do artigo constitucional, como alicerce sobre
cuja .upedicie erijam·se uma a uma as instituições separatistas. Nossas preferen
cias todas são pelo ultimo alvitre, que firma preliminarmente, como garantia contra
a reacção, a decretação franca do grande princípio. O outro caminho é lenlo e
cheio de vacillações. Mas, seja a declaração revogatnria do art. 5.0 a hase ou
o fecho do edificio, o ponto de partida Oll o centro de convergencia das refor-

I .

mas parciaes,-o que, em ullima analyse, é de urgencia immediata é começar, Im-
primir O implllso, abrir a vereda libertadora, encetar a emancipação religiosa do
paiz.

(.) VIl1GIL. LE?le';cl, I"~ 282.
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, Acautelar cootra as emboscadas habituaes do imperialismo e do ultramonta
nismo I contra as reformas aleijões I mas iniciar logo e já activamente a
nossa agitação emancipadora. NãQ consilltamos que o ultramontanisl1lo complete
debaixo deste c.éu tambem, cornu na Europa. a ,Ua organisação politica, o apro
funde raizes no animo nacional, para então acudirmos 00 rebate das con t:iencias,
da familia e da soberania da patria cm perigo, quando já os armas hostis esti
veram de arraiaes descançadan!ente assentados 110 illtel'lor elo nosso proprio
r.ompu. « Agora n, exclama cheio de patriotica tribulações um grande estadista
belga. (( é liquiLlo que, n'um momento determillado, a um acello do papa, todo
um grande partido illteiro vaI:' sublevar-se, no paiz. cOlltra a constituição e as li
berdades que ella nos affi'lnç.a. Eis a grande modificação que aponto na situação
em que no interior DOS acbamos. O ensino, a prédica, todos os meios de acção
e infiuellcia volvem·se convergentemellte para esse mesmo fim. Temos, portanto,
deveres imperiosos que cumprir. Temos que organisar o que eu chamarei ~mw
de(õsa nacional, um trabalho ao mesmo tempo de conservação e de progrossll,
cujo illstituto seriÍ a manutenção e o desenvolvimento dos prillcipios cOllstitu
ciollaes. » (.) Chegaremos \ú, e brel1e, se Ilão ac.ordamos em tempo I

Querem-nos preparar, parece, os destinos moraes da França: elltregar-nos
beatamente adormecidos a omuo solLo as mãos tosquiadoras do clericalismo.
Alli não deram fé da calamidade pu1.Jlica, emquanto o inimigo lhes não tomara
posse da casa. (( Ainda cm 1849 >l, confessa uma da folbas mais esclarecida
mente liberaes daquelle paiz ("), (( a questão clerical não estava em ordem do
dia. Ninguem suspeitava o tra1.Jallto subterraneo. que os jesuítas executavam
pela surda havia um quarto de seculo. Eu mesmo, a esse tempo, motejava dos
que ainda cuidavam em jesuitas. Quando saIu a lume o Syllabus, cerca de
1865, lembra-me muito bem que nenhum publicista deu importancia à famosa
encyclica ; que all'ectar'lm consideral·a como um v.::lho documento, extrahido das
pl'ofundezas da edade média por um capricho illdividual do papa. .'enhum de
nós imaginou que essa arrogante reivindicação da theocracia fusse uma declara
ção de guerra. A sim alldavamos nós, eu como o' outros; e boje reconheço que
linhamos vi ta curta.» Tal exactameute entre nós: uus não tloscorlinam o
alcance da questão; outros fingem não vel-a; uns de ignorante!', outros de espe
culadores, facilitam, conspiram, promcyem 110 sa ruina futura. E, so formos tri
lhando mai tempo essa vereda ádeante, achar'llos-hemos, no contineDte americano,
como a França no europeu, o quartel-gencral do ultramolltanismo.

Inscreva a democracia liberal aqui essa idéa no logar de honra, entre as re
formas do seu programma. Voe já quasi por dous seculos e meio que, n'este
grande hemi~pherio, Ilâ America, uma voz, então obscura, e hoje universal, es·
lrondosa Como a voz das grandes aguas, voa; multal·ttm aqual'um ("'), como a
voz immensa do oceallo, proclamou e sa li berdade (( a magna carta das l-ibel'-

(.) FIIERE-Olln.lN: Inclépendence belge de 20 de dezembro de 1875.
(oo) Le XIX síecle.
(•• ,) JOÃo: Apocal. I, 15.

P. c. HIT. SG
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dades mais essenciaes.» (') Extirpemos até á infima raiz esse art. 5.°,. que a
iIlude. Levemos o ferro audaz e reconstructor até os alicerces da religião oficial.
A cODsciencia nacional e a consciencia individual estiolam-se, encarceradas n'essa
instituição depravadora. Alluamos essa "p"isc7o de estado». (.. ) O interesse
clerical deu-lhe nome de alliança; mas o seu !lome real é prostituição. (•.. )

COlljugium vocat, hoc p"cetexit nomine culpam. (.... )

Prostituição, sim. do cbristianismo, immolado na sua formosura ideal ás con
venienoias da ambição de urna casta. Prostituição da soberania civil. abatida a
iostrumento da mais fatal das bypocrisias, a hypocrisia l'eligiosa,do mais peri
goso dos fanatismos, o fanatismo beato. Restituamos á vtJrdade christã sua
sublimidade e ao estado a sua independencia.

Vozes de concordata pairam no ar. Mas não ba concordata possivel com
uma auctoridade que sagra em dogma a theocracia (..*' '); que canonisa em
obrigação de disciplina o ódio á liberdade, e decreta como ponto de fé a illegiti·
midade das instituiçues constitucionaes (.... ,.); que. ainda agora, está dandoasmais
solemnes provas da ua insubordinação eterna, da sua systematica irreconciliabi·

(*) « Tbe magna carta of bighest liberties I). ROGER WJLtIA:IIS, em 1644.

(*.) « A slatereligion a prison >l. ROGER WILLIA~1 .
(, ..) « Soule whoredome in which the Kings of the Earth commit spirilual

fornication with the great whore. >l ROGEI\ WII.tr.I:llS.

( ) VJI\GILIO : lEneid., IV, 170.

(* *) « ln eam porrb spem erigimur fore, ut carissimi ilJ Christo Filii no tri
viri prilJcipes pro eorum pietate et religione in memoriam revocantes, j'egiam
potestatern sibi ?tor. solum ad mtmdi j'egimen sed maximê ad Ecclesiae
pj'aesidium esse coUatam (5. Leo, Epi t. 156, aI. 12', ad Leonem Augustllm),
et nos cwn Ecclesiae cattsam tti.m eontm j'egni ('gere et salttti, ut P)'o
vinciarum suarum quieto .itwe potiantur commul1ibtts nost}"is voti', con
srtiis, studiís suà ope et auctorilale l"aveant, atque il1siu' Eccle_iac libertalem
incolumltatemque defendant, tlt et Chriti cleccterâ eorum clefendatuj' im
pel'ittm. ,) (Récueil eles actes ele Pie IX, publ. par lu comité pour la défense
de la liberté elig.) E isso dizia Pio IX elll 43Hi, ao assumir o pontificado. na
encyclica de posse, na sua pha e de apregoado liberali mo, 101' entre as ingenuas
ovações populares que lhe acolhiam a exaltação ao tbrono. Eram exclamente as
mesmas pretenções da theocracia personificada tradicionalmente na cur ia I

AnllOS· depois, aos trezentos bispos congregados para a canonisação do mar
tyres japonezes axterJIa"a elle, com a mesma audacia essa dependencia da ordem
civil para com a ordem ecclesiastica, tlogmatisada pela theocracia romana: « Nem~
ve trum ignorat, Venarabiles Fratres. ab hujus modi hominibus plane destrUi
necessal'iam illam cohaerentiam, quaa Dei voluntate intercedit inter lIlrurnque
ordinem qui tum in natura tum suprà naturam est... iqllidem haud erubescunt
scientiam, itemque civiles leges po se et debere a divina rllvelatione et Ecclesiae»
scilicet, papce) « auctoritate declinare. » (J. CUA TllEL: Les (etes de Rome cn
1862, pago 537.)

(.... *.) São muito conhecidos (e tivmnos occasião de mencionai-os) os anatbo·
mas fulminados por Gregol'Ío XVI contl'a a liberdade constitucional e a liberdade de
consciencia. inaugurada. sob a revolução fralJceza, e generalisada hoje nos paizes
modelos. Es a liberdade foi desde o nascedouro stygmatisada pllla tiara pon
tificia. Eis a sentença de Pio VI. no breve ao cardeal de.la Hochefoucauld e
mais prelados da assembléa constituinte: « Manifestb perspicitur cequalitatem
et llbel'tatem a conventu nationali jactatam. in Hlud, ut jam probavi~lI.
recidera, ut catholica ~t,bvertitur l'eligio.» (Recueíl des clécisions du Sa11l/
13iége, tom. r. pago 150.) No breve a Loménie dI) Brienne, a 22 de feverell'O do
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lidade, da sua perfidia carlbagineza. (') Não ba concordata exequivel entre esla
civilisação moderna, « ninho de demonios e apostalas Jl ("), e esse papado que
não admitle senão duas situações possiveis á sua existencia-soberania ou capti.
veiro. (.. ') Não ha concordata imaginavel enlre um mundo a quem a democracia
liberal apaixona cada vez mais a alma, e esse neo-ultramontanismo, esse papismo
contemporaneo, que ana thematisa como beterodoxQ, por moderado, o uitramonta
nismo do seculo XVI. (.... ) Guerra infatigaveI, de morte, a essa phantasia liberti
cida I A' maltograda galhardia, com que levantou com tamanha fatuidade a luva
atirada pelos bispos, succederam, da parte da corõa, os caprichos de reconciliação
a todo transe; a igreja e o throno, que bontem tão sem decencia digladiavam-se,
abraçam-se hoje amorosamente entre extremos de maviosa ternura, multis
l~trirlqlte lacl'ymis e signis cal'itatis (•. " O); e, se os fados forem propicios á om
nipotente vontade imperial, não tardara, talvez, muito que vejamos, n'um desses
tractados inconstitucionaes, sacrificada a insaciabilidade pontificia, que «quanto mais
se lhe cede, mais el.ige Jl (''''''), nossas liberdades inalienaveis. Essa repentina

17n I, não era Pio VI menos po itivo: « Qu is non videat constilutionem nationalem·
dUID lIberlatem relinquit homini ea quae velit cogilandi et scribendi de rebus
a(~ religionem spectantibus, praefracte cum Teligione pugnm'e? (Récueil des
rlecísíons du Saint-Síége, tom 1, pago 112.)

(.) Merece attenção um facto que acaba de dar-se em França. A dio
cese de Lyão abrange os departamentos do Rhodano e Loire. Ha tempos
mostrava-se interessada a santa ~é na divisão dessa província episcopal e
creação•. á custa delta, de um bispado de S. Estevam. Morto ultimamente i\lr.
Gmoulhlar, arcebispo de Lyão, instou vigorosamente o Padre anto com o go
vemo francez, para decidll-o a crear a nova circumscripção; mas de balde.
Por. decreto de 20 de abril de 1876, foi promovido MI'. Caverot, bispo de Saint
Dlzlé, a arcebi~po da séde vacante, mantida a antiga delimitação da diocese. Que
ha ~e fazer então Pio IX? Con fere, sim. ao prelado lyonen e a instituição ca
nomca ; mas, na respectiva bulia. re erva a si e á sé apostolica o direito de
es.tabelece,·, a todo tempo, qual/elo lhe l)al'eça conveniente, novos limites
clrcumSCI'ipt-ivos d diocese de Lyão. « Novam ci?'cumscl'iptionem quando
cumque Nostl'o ipsiu$qt~e sedi.~ arbitl'io (aciendum.ll EI'a a mais atrevida ameaça
de I'h,lação da concordata de 26 messidor. O art. II desse pacto exige para a demarcação
dasdlOcese~a ingercncia do governo, e, todavia, a tiara avoGavaasi essafuncção corno
prerogativa indivi~a. O gabinete de Versailles repelliu, é certo, esse tópico da bulia,
?enegando.lhe ill"cripção nos registro do con elbo de estado; mas o pontifice
lomano manteve tambem a sua declaração infractora do pacto de 1801. Onde
está, poi , a segurança desses contracto~?

(*') A phrase é de Pio V, em allu ão ao dominio do protestantismo em Gene-
~ra. «. A suidar II (o duque d'Alba) « da que! nido di Demonii le sceleraggini

f
i laotl Appo tati. II LETr, Vito eli F'ilipp. li, t. 1, p. 487, apud PIIESCOTT The hist.

o !,htl. the 11, I. III, c. r. A applicação á sociedade moderna, porém, não é
senao uma variante dos qualificativos com que costuma honral·a o papado, que,
como se sabe, equipara o liburalisll10 ao protcstantismo, e qualifica de ouras sata
Incas as instituições parlamentares.

C") Pio IX, na violenta allocução proferida ultimamente, onde contra a UaHa
appellava para uma intervenção das potencias ellropéas. Globo de 19 de abril de
1877.

. (.•.• ) Le néo-lIitramontanisme laisse bien luin derriêre lui Bellarmin et ces
vl.e.ux IIltramontains qui croyaient le pape infailible, mais qui mettaient à celte
~Ierogatlve des conditions qui les feraienl condamner par nos modernes romains
comme gallican .ll WLA.DIMIR GUETTÉE: Lapapautéhél·étique. Paris, 1874.Pag..267.

(.....) TACITO : .Anna/., I, V. .

("'H') WALLON : Le cle"gé de quatl-e-vingt-net~f, pago Xli.
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evolução do sceptro, essas novas tendencias suas eloquente aviso são do que as
tentativas concordata rias promeltem. Saibamos embargar a tyraunia desse arbitrio
i.rresponsavel, ao menos em nome da constituição, que as concordatas hão-de ne
céssariamente calcar aos pés. Uma concordata subscripta pela tiara ha-de por
força alterar, ferir, subverttlr nossas franquezas individuaes, o direilo civil e
politico do paiz. Uma concordata não poderia ser. portanto, legalisada, senão por
uma constituinte, e isso quando o paiz, como a Dinamarca em 1660, se rosal
vesse á abjecção de entregar todas as suas liberdades a uma autocracia cezárea
ou clerical.

Se fossem os adversarios da mOllarchia representativll, Gncher-nos-hiamos
de jubilo; porque dir-se-hia que Deus, no Brasil, a dementou, e quer perdei-a.
Duas regencias assoberbadas de erros, especialmente a ultima, assignalada
por um ultl'amontanismo sem senso e sem decoro, aonuviam de pesadas
sombras o reinado eventual da serenissima princeza. O destino do todas

. as politicas, de todas as nacionalidades, de todos os governos, de todas as dy-
nastias encostadas ao jesuitismo é notorio. É o de Carlos X, expulso da França
em t830 ; o do Sonderbund, supplantado, na Suissa, em 18i7 ; o dos principes de
l\iódena e Toscana, descoroados em 18~9; o de Francisco. II, desthronisado, em
Napoles, em 1860; o de Isabel de Hespanha. deposta em [868; o da Au tria
duas vezes humilhada, em 18~9 e 1866; o de Napoleão III abatido no l\lexico,
e, mais tarde, em 1870. deposto, deshonrado, maldicto. Deus auspicie melhores
fados a sua magestade, se prosegue adeante por esse caminho dos suicidas I
Deus Ibe aITaste os amargores do futurn; pnrque não é de nenhuma das sobe
ranias coroadas, não é· de nenhulTI regimen firmado na reacção, é da liberdade
só, d~ nenbuma potencia senão deila, o tridcnte abonançador das vagas popula
res; e, quando, asserenados.esses tremores perigosos do oceano, o olhar da historia
espraia-se por sobre a superücie renovada das agua, aby mo silencio'io de
lantas grandezá.s, só aquella magestade, a das instituições liberaes, e só clla
ficou, e se avista ainda, sobranceira á amplidão fiuctuanle e calma:

............................................. alto

Pl'ospic'iens st~mmà placielum caJ?t~t ellitul-it undà. (.)

Nós cremos na fatalidade das leis moraes, como cremos na fatal idade das leis
physicas. Por mai; que os scepticos riam, as primeiras. são tão necessarias, tão
eternas, tão divinas quanto as segundas. Por isso nossa alma não é quanto á
victoria definitiva da Iiberdade que estremece agora de apprebensão; é pela
patria. A esta, sim, é que partidos e governos menos corruptos· podiaDl
poupar a amargura de esgotar até ás fezes o calix das luctas religiosas.
Quanto á liberdade, seu dia póde tardar, mas virá; summa àies et illeltlc

tabile tempus. Infal1ivelmente, mais cedo ou mais tarde, ha-de ser victoriosa.
Ma-de sei-o, por si e por essa reli~ião em cujo nome a reclamamos; religião,
não de « fabulas ineptas e enis» ("); não de praxes pbarlsaicas e sensual is-

(') VIRGILIO : •.iEneid, I, 130.
(..) « Ineptas antem et aniles fabulas devita.» PAUL., I aà Tim, V,7.
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las ('); não sepultada no mysterio de uma lingua morta; não a desses pseudo
apostolas ("), do paganismo infallibilista, caluml1iadol'es do evangelho (••• ),
pregadores lJypocritas e mentirosos da oppressão sa~erdotal, com a bocca clJeia de
Deus e a consciencia cauterisada de interesses mundanos (" ••), nãc; a das diatribes
no pulpito, na imprensa, nas pastoraes, nas letras apostolicas i não a do odio, da
scisão entre os homens, da desconfiança no lar domesti co, da separação entre os
mortos, do privilegio, do amordaçamento das almas, da tortura, da ignorallcia, da
indigencia no espirito e no corpo, do captiveiro moral e social; mas a do « homem
novo » (.* ), renascido sob a cruz; do espirito, que vivifica, e não da letra, que
mala ( ); da communicação interior entre o coração e Deus; da cari-
dade ( ) e bl'andura (.. '*"") para com todos os homens; religião de
luz ( ), que se alimenta de luz, e que na luz se desenvolve ( );
religião cujo pontifice é o Chri to ( ); religião de egualdaeJ,e ( ),
fralernidade ( '), justiça e paz; religião em cujas entranhas formou-
se a civilisação moderna, em cujos seios sugou o leile de suas liberdades e de
suas instiluições, e á cuja sombra amadurecerá e fructifica!'á a sua virilidade;
religião de tudo quanto o ultramontanismo nega, amaldiçõa e infema. Por ella o
altar algum dia. e não longe, não será mais uma especulação i por ella as conscien
cias não lerão mais con'las que dar de si senão ao Omnipotente i por ella toda
as crenças serão eguaes perante a lei, todas as convicções egualmente respeitaveis
perante os homens. Em que peze ao Valicano, aos partidos reactores, ás transac
.ções pohlicas e ás realezas impopularcs I

(') (C Profana autem et vaoilo(juia dovita.» PAUL., TI ad Tim., II, 16.-
C( Nemo vos judicot in cibo, aut in p tu, aut in parte diei festi, aul neomonire,
aul sabbalorum. » PAUL, ad Coloss., lI, 16.

(.,) « Ejusmodi pseudo-apostoli sunt operarii subdoli, transfiguranles se io
apostolos Christi. » PAUL, II ad COI'., Xl. 13.

(... ) « •.. ambulantes in astutia ... adulteraotes verbum Dei. )J PA.UL., II ad
Cal'., IV, :!.

(~ ... ~ « lo hypocrisi, loqueotium meodacium, el cauterjatam babeotium suam
Coosclentlam. » PAUL, I ad T·im., IV, 2,

P (.....) « Depooel'e vos... veterem hominem ... et 'ioducite oovum homioem. »
,tOL., ad Ephes. IV, 22,24.

P
(...... ) Noo liltera, sed spiritu; liltel'a enim occidit, pirilus aulom viYificat. »

AUL., II ad COI". lU, 6.

J - (....... ) « Qui noo diligit. 1100 novit Deum; quoniam Deus carilas est. )}
0,10., I ep., IY, 8. •

d (........) « Omnem ostendeules mansueLudinem ad omnes homioes. » PA.UL.,
a Tj.t .. lll, 2.

(* ) « Deus lux: esl, et lenebl'ae in eo noo sunt ullre. » .JoÃo., I ep.; 1. 5.
. ( ) « Trao,formamur a clarilale in clarilatem, lanquam a Domini

SplI'lLu. » PAUL:, l[ ad Cm"., III, 18.
(··· .. ·.. ·..i « Ponlificem coofe sionis noslrae Jesum. » PAUL" ad Hebr .. llJ, 1.
( ) « Noo esl judocus oeque grrecus; Don est ervus, neque libel' .. ,

~tnes enlm vos UDum estis iD Chrislo Jesu.» PAUl•. , ad Gal., !lI, 28; ad Coloss., lU!
.-~( Non est personarum acceptio apud Deum. » Ad coloss _, m, 25.

( ) Carilas frateroitalis maoeal in vobis,» PAUL., ad Hebr., XIII! l,



..



•



•



PREFACIO DOS AUTORES

É o principal intuito desta obra proporcionar um g'uia
historico, que oriente atravez das questões qne, a acceitarmos
informações fidedignas, têm de receber proximu solução no
concilio ecumeni.:o, E, tendo nós procul'ado l'esotver este pl'O
blema com o emprego de materiaes colhidos directamente nas
fontes, tal vez nos seja licito esperar que este trabalho grangeie
consideração nos circulo: scientificos, e conCOl'l'a como docu
mento para a historia da igreja,

A alguma cousa mais que ao papel de méra narrativa his
torica, exempta de preoccupações e receios, aspira, todavia, este
livro. Facilmente ha de reconhecer o leitor que esta obra arma
a um fim mais alto, que tem em mira influir na politica da
igreja, e, para resumil' n'uma palavra, é um acto de legitima
defeza, um appello aos christãos que pensam, um protesto, fil'
mado na historia, ante a perspectiva de um temeroso futuro j

uma representaçãO contra o pl'Ogl'amma de uma alliança pode
rosa, programma que nos annunciam, ol'a rasgadamente, ora
atravez de insinuações mais ou menos dissimuladas, e em cuja
I'ealisação trabalham acti\'amente, a cada hora do dia, milhares
de mãos.

Escrevemos sob a impressão de um perigo sério, cuja pri
lneiras ameaças recahem sobre a igreja catholica e sua sitnação
intestina j mas, como nem podia deixar de succeder em presença
de uma org'anisação que abrange 180 milhões de homens, mais
va tas proporções assume ainda esse perigo, que, transformando
se n'um gTande problema soeial, ameaça igualmente as asso
ciações ecclesiasticas e as nações segregadas da igreja catholica.



4 PREFACIO nos AUTORES

o perigo não data de hontem, nem surdiu com a convoca
ção do concilio, O movimento retrogrado ha já vinte quatro annos
que entrou a se fazel' na igreja catholica.; e hoje, como uma
enchente, procura, mediante o concilio, alagar a igreja inteira,
e absorver-lhe toda a, força vital.

Nós-e este plural cumpre entendêl-o, não no sentido figu
rado, mas á lettra,-nós, no tocante á igreja catholica e á sua
miesão, reconhecemos pertencer a essa opinião a que os nossos
adversarias chamam liberal, termo tão fl'equentemente desviado
de sna accepção genuina, e que, pelo vago do seu sig'nificado,
ageita-se tão bem á polemica, Corno tal, esse modo de pensar
acha-se inteiramente desacreditado entre os adherentes imme
diatos da côrte romana e da ordem dos jesuitas, potencias estas
que hoje se confundem e que não o mencionam nunca sem o
maior azedume,

Estabelecendo accentu~damente a distincção que nos separa
desse partido, diremos, llois, que estamos em communhão de
idéas com aquelles em cujo parecer a igreja catholica nã.o deve
proceder hostilmente para com os principias de liberdade poli
tica, intellectual e religiosa, uma vez que o livre exame seja
entend:do na accepção christã, e directamente fundado no espi
rita e na lettra do Evangelho: antes cremos que á igreja in
cumbe tornar positivamente a esses principiqs, e procurar-lhes
a realisação permanente, depurando-os, e eunobrecendo-os, Em
segundo logar, participamos das idéas dos que têm por tão ne
cessaria quanto inevitavel uma reforma geral e decisiva da
igreja, immediata ou espaçada,

A nosso vêr, a igreja catholica não se identifica absoluta
mente com o 'papismo: donde se deduz que, não obstante a
communhão ecclesiastica ostensiva, estamos profundamente
apartados d'aquelles, cujo idéal eccclesiastico é um iU1perio
universal, regido por um monarcha espiritual, e, sendo possivel,
temporal tambem, imperio firmado no constrangimento e na
oppresssã.o, em que as autoridades seculares prestem o braço aos
depositariog do poder ecclesiastico, no proposito de reprimir
qualquer movimento por elle .desapprovado.

Em summa, regeitamos essa doutrina e esea fórma da
igreja que, nos escriptos dos jesuitas romanos, se celebra coma
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a só exacta, que elles, de bastantes annos, indigitam como a
derradeira ancora de salvamento capaz de aproveitar á huma
nidade a pique de perecer.

Forçados a contrastar esse partido, liue pl'osegue em seus
planos, ou por não conhecer a historia da igreja, ou porque
intencionalmente a falsifica, tivemos que caracterisar a antiga
instituição ecclesia)3tica do primado, opposta a :ma fórma actual,
:;endo-nos impossivel, especialmente, ao expôr e"sa transforma
Ção, deixar de advertir em certos aspectos deploraveis e affi.i
ctivo do papado,

Aquelle que estuda os destinos da igl'eja em sua connexão
intima, ha de, mau grado seu, reconhecer que, do undecimo
seculo para ca, a historia inteira da igreja não ueixa lo'brigar
nm ponto, onde o olhal' do indagador on do crente po..sa
fix.ar-se com verdadeira satisfação. Se quizer remontar ás
causas, que têm trazido a corrupção ávida ecclesiastica,
essa corrupção tão evidente, e que, d'aqnella epocha em
deante, tem augmentado sem cessar em prqfundeza e em
superficie,-fatalmente será sempre levado a reconhecer como
causa primordial dessa degeneresctlncia o aniquilamento da
antiga instituiçãO do primado, e a sua transformação em
papado. Realmente, se é manifeeto que, por um lado,
parte das forças da igreja catholica teve orig'em na primeira
de sas instituições, logo que, ao revez, nos pozermos a con-
iderar a igreja antiga (desde o tempo dos apostolos até, mais

ou menos, 845), forçados seremos a admittir que, tal qual o
vemos, já não é o papado na igreja mais que uma ex.cresceu
cia morbida e disforme, que a opprime, a debilita, e lhe consome
o mais puro de suas forças vitaes.

Vão agora, apó longos preparativos, pôr a ultima demão
ao systema que arruina a ig'l'eja, e..perando com a doutrina
da infallibilidade papal circumdal-o de inexpugnavel barreira.
i\.. todos os amigos da igTeja e da sociedade, de que aquella é
Um dos elementos vitaes, toca, portanto, o deyer de buscar,
em proporçllo de s'eu~ conhecimentos e lIa actividade que lhe
coube em sorte, o meio, se o houver, de arredar uma cata
trophe tão imminente.

Não desconhecemos que mais ele uma v9z exprobrará, ao
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autores deste livro negarem o papado até os seus fundamentos,
De feito, é legião o numero cl'aq ueHes para quem não tem
sentido aquiHo da Blblia; ~Iell:ora snnt vulnera diligentis, qualll
I'mudulenta oscula odientis. Esses não hãO de quere!' comprehencler
a possibiliuade de ama!' e hOUl'aI' uma instituiçãO, desnudanclo
lhe ao me..:mo tempo os vicios, e assignalaudo-Ihe muito de
intento a acção pel'niciosa, A seu juizo, o dever sel'ia calaI'
cuidadosameute cousas d'esta natureza, ou, quando muito, não
mencionai-a,' senão desculpando-as.

Ha muito tempo que para esta delMuaçlio do deüe?' eng'enhou-se
a, expres.'ão piedade. Assim que, Vem a ser piedade most!'ar-:;e
alguem disposto a acceitar fabula' e mentil'as, imaginadas
para servil' a certos intuitos religiosos ou disfarçauos sob ve 'te:;
pias; -vem a ser piedade nega!' absolutaménte os males e abusos
Ua. vida ecclesiastica, 'as perve!'sidades de sua administração;-
vem a ser piedade, quando os não possamos justifica,l', admittiJ-os,
se fÔl' possivel, á nossa protecção, e descobrir-lhes um motivo
bom ou uma face toleravel. Não será cel'to por ventura que a
au encia d'esta disposiçãO de e3pil'üo é stygmatisada nas roúas
eccle 'ia 'ticas sol) o noml:l de impiedade'? Ao nos"o escripto nã.o
faltará, sem duviLla, esta censura. Emquanto a nós, não nos
podemos persuadir de qUI:l seja exacta semelhante argllillen
ta;ão.

Obl'a pia consideramos de certo o passal' em silencio, Oll

tratar indulg'entemente a fraquezas ou erros pessoaes de um
homem situado n'uma Po::iiÇão eminente, e, até, á freute da
igreja; mas seria fazer uma applicação totalmente erronea c1,1
idéa de piedade, deduzir d'ella o dever de calar, ou attenuar
instituições viciosas ou as e 'candalosas adulterações que a his
toria revela. En tendemos, pelo con trario, que á institui~,ã.o
di "ina da igreja e á veruade é que a nossa piedade se ha de
votar antes de tudo; e é exactamente essa piedade que nos incita
a levan ta rmo-nos francamen te, sem rodeios, contra a transfor

'mação ou adulteração de uma ou de outra, 'remos como tanto
mais necessario este protesto, quanto, além de pretenderem
continuar a impôr-nos essa herança de males, querem avultaI-a
ainda com fraudes novas; e isto nestes tempos, em que tão
Hniver::;a~ e ~ner~'icamente se faz sentir O declinal' do christia-
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llismo, devido em grande parte a que essa crosta de corrupção,
que o e~volve, não permitte á vista fraca dos homens de nossos
dias ~evassar o germen divino e eterno d'onde nos ha de vir a
salvação.

Consintam-nos invoca]', como prova de que não procedemos
senão conforme o espirito da igreja, duas sentenças, uma das
quaes emana de um

O

papa, e a outra de um santo venerando.
Com effeito, Innocencio III diz: Falsilas s1tb velamine sanclilatis
tolem1'i non debelo E s. Bernardo declara: AIeli'us est nl scandalwn
ol'intur, qnam ve7'itas 7'elinqnat~tr.

O primado (segundo a cOnyiCçãO de todo catholico fiél,
convicção de que participam os autores deste livro) é uma
instituição de ordem elevadissima. Sobre este fundamento foi
a igreja estabelecida desda a sua origem.

Em seus primordios ella é prefigurada pelo Senhor na pessoa
de Pedro. Demais, esta instituiçãO tinha em intimas nece sidades
a sua razão de existi r e desenvolver-se. Ma, a partir do
secnlo IX, antes por uma revoluçãO anormal qne por uma
eYOlllção racional, o primado amiu-. e, deixando em seu lugar
o papado.

Foi por força dessa transformação mOI'bida e desnatnral qne
a igreja, una até então, viu-se, nesses tempos, dilacerada em trez
grandes corpos religiosos, di oidentel:: inimigos.

Tinha a antiga igreja sentido a necessidade de possuir em
~ell seio um centro de unidade, concedendo a um bispo uma
fOI'. a excepcional, afim de que se soccorressem a elle os
oppnmidos, e, gTaças iL sua poderosa interces~tLo, obtivessem
jl1. tiça.

:Mas, no dia em que a presidencia fez-se imperio, em que,
em vez desse antigo bispo-pre, idente, que dava exemplo de
:mbmis'ão ás leis lo estado, que deliberava em commam com
os seus irmãos, qu de accordo com elles decidia as questões
ecclesiasticas,-entrol1 a reinar a mão de ferro de um monarcha
ab. OllltO, nes e dia quebrou-se para sempl'e a unidade da igreja,
ontr'ora tã.o vigoro::>a e tão compacta. E, se, a este respeito,
qnizermo pesquizar a origem dos direitos que, hoje, universal
mente s admittem omo pertencentes, sem iuterrupção, ao
bi~po dA Roma rIe. de o:; pI'i meil'oo s c1110~ rIo rhl'istiani. mo,
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todos esses pretensos direitos se desvanecem á luz da critica
historica, ficando apenas os de um primaz ou simples presi
dente.

É realmente impossivel rastrear até os primeiros tempos da
ig~eja vestig'ios de alg'umas dessas prerogativas, que os papas
conquistaram ou inculcaram mais tarde. Mas, pelo contrario,
encontramos factos copiosos para demonstrar irrefutavel
mente que, se os bispos romanos julgavam-se possuidos de
certa superioridade, e procediam neste ~entido, é porque essa
preeminencia era effectivamente reconhecida pelos interes
sados.

A opinião, acreditada na antiguidade e aelmittida até pelo
synodo de Chalceelonia, de que os privilegias da igreja romana
advinham-lhe elos padres, leva-nos a crêr que o primado, on
preeminencia sobre as demais igrejas, nilo assentava n'nma
delegação feita por um concilio em um momento determinado,
mas existiu sempre, desde o tempo dos apostolas.

É de suppôr, com effeito, que, se algum pagão pel'guntanl:
qU,al é, dentl'e vossa3 igrejas, a primeira, a mais importante,
a igreja cuja voz e testemunho tem mais pe:w e mais apreço?
- todos lhe accudissem logo: a igreja romana, aquella onde o.',
dous maiores apostolas, Pedro e Paulo, sellaram com a morte
o seu ensinamento -o que vem a ser, em summa, a formula
de Irineri. '

Como quer que seja, não podemos acabar comnosco desco
nhecer que, em todo o caso, a fórma assumida pelo primado
resultou das ec>ncessües das igrejas locaes dependentes delle,
Em nenhuma epocha, portanto, foi unifol'me esse primado;
nunca os seus direitos e a sua ?CÇfLO foram estabelecidos em
regulamentos legislativos. Ninguem, que saiba historia, sns
tentará que os papa exercessem jamais de mouo identico nDl

direito de primauo positivo e definido em Africa e no Egypto,
na Gallia e na Mesopotamia. E só por só já é de e]oquencia

.muito significativa o facto de que, no mais· antigo direito rla
igreja, nas collecçües canonicas das igrejas uo oriente e occi
dente, não se faça meução nenhuma de direitos papaes, nem
se encolltre nada relativo a qualquer influencia legal do bispo
dp. Rom'1 sobre as outras iO'rejas. (A Imica excep .ão é o canoa
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de Sardicn.; mas esse nem ainda no occidente logrou ser ac
ceita pOl' tr,da a parte).

O synodo de Chalcedonia, ein 451, apresenta exactamente
uma antecedencia que permitte observar com acerto as relações
acima assignalada::;. A situação do' papa Leão, bem que ausente,
é manifestam~nte muito elevada e caracteristica. Dá-se-lhe a
elle e á sua igreja mais consideração do que nunca recebêra
bispo algum em qualquer synodo; -a presidencia, exercem-n'a,
e :com grande au toridade, os seus legados, nessa assembléa
que fui a mais numerosa da igl'eja antig'a. Houve, entretanto,
afinal, uin momento, em qne, entrando em cOl1flicto com os le
gados e as instrucções que lhes tinhil dad') Leí1O, fez o concilio
pre\ alecer sua \'ontade, e, depois de longa resistencia por
parte de Roma, obteve, ao cabo, preponderancia sobre o
papa (-1').

l!: este livro a pl'imeira occasiilo em que se tenta desen
volver a historia dessa concepção da infallibilidade papal, desde
seus primeiros começos até ao fim do seculo XVI, em que
chega á perfeição, :Essa. concepção, não obstante sua data
recente e a vigorosa opposiÇão qne ellcontrou, ba de angarear
sempre avnltado numero de. adherentes, ainda que para o· fu
turo tivesse de occupal' a posiçí1o, que ha occupado até aqui (H),
de simples opiniãO theologica. Hecommenda-se ella, de feito,

(.) Não citamos, na enumeração, feita por nós, dos Padres da igreja que se
Cxprlmiram sobre o primado de lloma, o utlme de um homem de alta impor
lancia, s, Jeronymo. Como poderiam suppôr que este silencio nosso tcnba por
cnu.a. um propo~ito, uprol'citamos o ensejo dê dizer aqui alguma~ palavras a
rllSpelto dclle. Suas cartas ao papa Damas::!, no anno de 37à (Opel'. ed, VAL
LAIISI, I,. 30), são e~criplas em meio á amicção que o attribulava na ::iyria. quando
SUjeito a aceusaçào de heresia. ão queria elle empregar a expressão, adoptada
nlh, ~e .tl'e~ h!lPostaseô, em vez de tre,;; pessoas, razao por que argúiam-no de
sabelianlsruo, Instou então com o papa qUtl se explicas~e acerca dessa palavra
110 .sentido que elle rcqueria para justiliear-se,-fallaudo-Ihe em Ullla lillgua"pm
chcla de protestos cortczes e bcm soallte~ dê suiJmissão absoluta á sua autoridade,
mas, entretanto, em um tom pal'ticulurmnntc amQaçador. Enl suLJ~tancia, elel li

clIe CyrilllJ de Jerusalcl1l, a qucm dirige sua cOllfi são de fli, á mcsma altura que
o.papa, Este, porém. achou o ponto delicado (para o que tiuha boa~ razões). e
lIao lhe deu resposta,

.A phrnse celebre de s. Jeronymo: Intel' dLtodeeim Wttt.\ eUgit'Ul', ut,
Ca~l!e eonstit!,to. sch'ismatiô toltel'etw" oecasto, exprimo pelo modo mais
\n~lslvo. a noção, que tinham os crentes dessa épocha, do papel do primado ;-mas
10JC a Idéa que se rÓl'lna dos direitos do primado contidos nessa proposição
c,tcnder~sc-hia muito mais louge quc outr'oru.

.(") Autes do concilio de 1870, que, de doutrina opinativa, a elevou á cathe
gona de dogma, (Do tl'acl'Lteto/' bmôilâl'O).

~ c, 2
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pelo seu uso commodo e facil, parecendo prometter pelo modo
mais simples, pela via mais breYe e com o minimo dispendio
de tempo, tudo o que a antig'a igreja tantos soffrimentos, es
forços e seculos custou, Em verdade, se algum dia a adoptarem
como regra de fé universal, nilo será sómente colchão macio,
onde leig'os e theologos possam repousar a cabeça cançada
ou turbada, e adormecer tranquillamente,-senão que virá rea
lisar ainda, em materia religiosa, para o mundo dos espiritos,
o que, no dominio do mundo material, desempenham, quanto á
economia de tempo e força do trabalho, as nossas machinas
de vapor e os nossos fios telegraphicos, ~ ada podia proporcio
nar mais economia, nada seria mais adequado a poupar estudo
e esforço de espirito, até á propria côrte de Roma j porque a
consequencia desse principio levaria, dentl'o em pouco tempo,
a reduzit' a. substancia da infallibilidade á simples as. ignatura
do papa, como complemento a qualquer decreto apressadamente
esboçado por qualquer congregaç,ão ou theologo,

Tem-se notado muitas vezes que são principalmente con
vel'SOS, de cultura theologica infel'ior, mas animados de ardente
zelo e de fé juvenil, os que á bGa mente e com prazer entre
gam-se em captiveÍl'o espiritual a~ sobel'ano infallivel das
almas, contentes e extasiados de possuit' um mestre visivel,
palpavel, a quem possam facilmente interrogar, Para elles
elu'isto está tão alto e mo longe; tü.o grande e tao vasta é a
igTejaj ouvem-se-lhe no seio tantas Yoze~, emquanto ella per
manece, ao mesmo tempo, tão muda sobre tantas cousas que
anciamos conhecel' cabalmente! Quanto mais facil nü.o sen\
obter uma deciSãO doutrinal de qnalquer papa, mediante uma
pl'essão geitosamente exercida'? Basta pensar nas decisões de
Alexandre VII em favor da a/.tl'içrio, inventada pouco antes;
110S decretos de Clemente X.I, de Benedicto Xln j e nos impl1i
sos empregados então para obtel-os.

Se arroram em at'tigo de fé essa doutrina da infallibilitlade,
ella aniquilará todo o movimento intellectual, toda a acti\'idade
scientifica, na ig-rejà c&tholica, e, sobretudo, erguerá entl'e esta
e as communhües religiosas dissidentes uma bal'l'eira. insnpera
vel. Cumpriria então renunciar a essa CaL'a esperança, que
nenhlll11 rhl'i, [ilo lallro\1 clt S0n rOI'P.t::tLO nnnra a esperan~a de
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um cougraçamento futuro das igrejas sel'al'aLlas do oriente e
occidente; porque aquelle que Gonhecel' um pouco a historia da
ig-reja grega e das communhoes protestm1tes, não poderá. crêl'
seriamenttl que algum dia venha jamais em que qualquer parte
notavel d'essas igrejas submetta-se' voluntariamep.te ao dominio
arbitrario de um só homem, desmedidamente aggravado pelo
d0gma da infallibilidade. Quando um incendio gemI das biblio
thecas houver consumida todos os documentos historicos j qnando
orientae~ e occidentaes não sOllbel'em de S'Ja historia anterior
nada mais do que conhecem hoje da sua o::> i\laol'is da -ova
Zelal1llia; quando, emfirn, succedel' o prodigio de que g'l'ande.3
nações abdiquem totalmente sna direcção de espirito e seu
modo de pensal',-a esse tempo eotão, e só então, é que poder-
e-ha effectual' submissão tal.

Que virtude, no seculo X-V, aos concilios de Oonstança
e Basiléa tão pujante autOl'idade e influencia tão duradoura
deu-lhes sobre a contlição da igreja'? 1 enhuma senão a força
da opiuião publica. E, se hoje se constituisse na Europa,
ou na Allemanha, sequel', uma opiniãO publica vigorosa, una
!lime, penetratla, &,0 mesmo tempo, de uma crença positiva,
e resolvida a impetlil' a ascenção do ultramontanismo, tal
vez possivel fosse ainda evitar o perigo, sem embargo das
apprehen 'ües sombrias que pótle su citar a voz dos hispos de
i\Iog'uncia (Maynz), São-Poltel's (*) e lIIalines. Oompete, por
conseguinte, á nossa obra a tentativa de conconer para des
pertar e dirigir essa opiniãO publica. Talvez seja sen destino
o da petlra qne, alTerne. sacIa á agua, tlll'va-Ihe pOl' um instante
a superficie, e desapp'arece logo, deixando a mesma calma que
tl'antps; talvez, pelo contraria, o da rêde que, atirada ao lago,
volve abundantemente calTegac1a.

Por muitas l'azües nJ.o lclva a nossa obl'a no fl'ontespicio o
nome dos autores, Parece-nos, com efreito, que uma obra que
se limita essencialmente aos factos, e que em apoio tle tudo
quanto alleg-u vue intlicando as fontes, deve e pótle actuar pOl'
si mesma, 'sem que a vinculem a um nome, Queremos que a
attenÇão do leitor concentre-se toda na cousa em si mesma, e

(') Cidadesinha da Au ll'ia, pl'oxima a Vicnna.
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que, no caso de vil' a suscitar-se algum debate, não sücceda,
em vez de discutir com decencia e dig'nirlade as grandes ques
tões que nos occupam, e de ter a sciencia por objecto, haver
occasião de travarem o combate n'outro terreno, e empregarem
o veneno corrosivo elas insinuaçües e das invectivas contra n.
pessoa dos autores.



INTRODUCÇÃO

Programma dos jesuitlt8 para o concilio

Ergueu-se emfim o veu que cortinava os preparativos e o
intuito elo grande concilio geral.

A 6 de fevereit'o a Civil/à cattolicCL (segundo um communi
cado do Volkszeitv,ng de Colonia, datado de 14 de fevereiro)
continha, sob a fórma de uma correspondencia ele França, o
seg'llinte e muito notavel artigo:

« Temem os catholicos liberaes que o concilio proclame a
doutrina elo Syllabns e a infallibilidade dogmatica do papa; nàO
perdem, todavia, a esperança de que o concilio m')difique ou

, interprete em sentido favol'avel ás idéas el'elles certas propo
sições do Syllabns, e de que a proposição da infallibilidade ou não
feja aventada, ou fique sem solUÇãO. Inteiramente coutraria a
esta é a opinião dos catholicos propriamente ditos, .isto é, da
grande maioJ'ia dos crentes. Desejam elles que o concilio pro
mulgne a doutrina do Syllablts. Em todo o caso, o concilio po
deria articular em fórmag positivas as proposições negativas
que se euc"rram no Syllaúns, com o que por- e-hia termo cabal
ao equivoco subsist.ente ainJa hoje entre algumas pessoas. Os
catholicos acolherão com jubilo a promulg'ação da infallibilidade
dogmatica do papa. Não ignom ninguem que O papa de si
mesmo não propeude a assumü: a iniciativa de uma proposiçãO,
que parece referir-se direct.amente á sua pessoa. Espera-se,
Comtudo, que, por bocca dos padres do concilio, a manifestação
ullanime do Espirita-Santo estabelecerá por acclamação a infal- 9

Ubilidade do papa. Emfim, gTande numero de catholicos deseja
qUe o concilio corôe a serie de ·homenagens, que a i~TeJa t~1ll
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rendido á bCll1aVentllraua Vil'gem, proll1ulgal1llu o Jog'll1a da
sua gloriosa recepção no cén, »

Lê-se mais na correspondencia aHudiell1: «É cOlwicção dos
catholicos que o concilio será ele breve elnração, e sob este
aspecto assemellul.I'-se-ha ao de Chalcedonia (por conscgllinte,
nã.o se prolongará por mais ele trez semanas). Cre-se que
acerca das questoes principaes os bisp03 sC\'J,o . nnanimes, de
modo que a minoria, por mai, a.pel'cebida que venha a estar,
não poJera manter oppOSiÇãO demorada.»

N'outro numero mais recente da Ci-villLl, lima cOl'l'espon
dencia da Belgica attribue votos analog-os ao' catholicos belgas,
«que não são sómentfl eledicauos em COl:pO e alma ii. callsa da
igl'Pja e da santa sé, senão tambem têm-se :ubmettiuo ,~em

reservas a todas as elecisões doutrinae.., qne ueHa emanam.»
« Elles esperam, J) diz em referencia a esses, «qne o concilio
ap-agal'á ue nma vez por toda' a divisão reinante entre os ca
tholicos, desfechando g'olpe decisi\ o 11as doutrinas e no espirita
do liberalismo. Esperam qne se elefinirá o dog'ma da infalli
bilidade elo papa e ela sua snpremacia sobre o concilio ecume
nico, »

Depois ue haver expressado os votos e a expectativa dos
catbolicos dedicados, não deixa esta correspomlencia fugir a
occasiã.o de dissipar as esperanças um pour.o oppostas, que, em
relaçã.o ao concilio, nutrem « os inculcados catllolicos liberaes»
da Belgica. «Esse:;,. que não se têm sugeitado completamente
ás doutl'illas, aliás tão claras, d.a Encyclica e do SyllCLb!ts, e
cujo numero deve ser con 'ideravel, sobretudo entre 03 clerigos
moços, opinam especialmente que as qUE'stües politicas não de
pendem da autoridade do papa. Eis porque alg-nn:; uelles in
terpretam a seu g-ei to, adulterando-os, a Eucyclica e o Sylla.bll..~,
Tão grande é a sua cegueira (para não dizer mais), qne chegam

la esperar decisões cOlltrariati a esses documentos da sa.nta sé,
ou, pelu menos, uma interpl'etação 110 sentido que 111es im
putam, ))

ão en'ará. quem conjectlll'ar que esses artigos-correspon
dencias da Civiltà, aos quaes seguirão talvez, pl'oveniente de
outras partes do mundo, outras communicações do meslllO ge
nerol são ~ais que ~in~ples ~~ro~tatos eX!11oradores enviado.
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a experimentar o mundo catholico, avedguando se mostra
quaesquel' disposições de acceitar as surprezas dogmaticas que
se lhe apparelham. NãO; os que armam com ardor a esse fim,
nãO têm de uso professar o minimo respeito ás tendencias
intellectuaes da época. É por isto que nestes communicados
acerca dos votos e esperanças dos verdadeiros catholicos, hu
mildemente revestidús da fúrma de petições á santa sé, temos
nós lndicios muito significativos quanto ao que do concilio se
haja de esperar; indicias expressivos, em primeiro lagar, para
os bispos, a quem desde jã. vão familiarisando assim com a sua
futura tarefa, e dissuadindo de uma opposiÇão inulil; e pre
,agias, emfim, tambem para as demais partes do catholicismo,
qne deste modo affeiçoam, pouco a pouco, á manifestação cada
vez mais proxima do Espú·ilo-Setnto.

A Civiltà, escripta pelos jesuitas romanos, e de que aproprio
papa fez o elogio ll'um bl'eve especial, designando-a como o
orgão mais puro da impl'ensa no que respeita á verdadeira
doutrina da igTeja, póde até certo ponto Sel' tida como o lIIonitor
olJicial ela clbria 1'orrvma. A.qui est.á porque não é demasia SUPPÔl'
que as idéas da Ci'villà, sobre as questões importantes, conccrdam
Com as do chefe snpremo e de muitos outros chefes em Roma.

O tom al'rog'ante da Civiltd., o modo como digna-se maltra
taI' a todo adversaria seu, correspondem a essa POSiÇãO officia!.
Consideram-se muitas vezes os seus communicado::> como bulas
papaes espmiadas em artigos, É impossivel demandar fonte
melhor ou mais fiel, para yerifical' o que, em Roma, se espera
tio conci lia.

Demais d'isto, afóra as indicaç.Ci s· ua Civíltá" não fallece:n
uinua oulro, sig-naes pl'ecursore , eg-ualmente claros e instructi
\'os, Manifestam os jesuitas, jã. -de muito tempo, grande activi
llaue em instituir congregações, que se compromettem, não só
l\ ter eJlas mesmas a infalJibilidade por artigo de fé, como a
abalanç.C1I'-Se á. pI'opagaucla nessa direcçüo.

Os ultimos concilios provinciaes e a l.nfallibilidade do papa

A is O accresce a instituição dos synodos provinciaes, que
se têm l'enoyado, especialmente uUI'ante estes dez anuos, em
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resultado de reiteradas e urgen tissimas advel'tencias oriundas
de Roma. Como póde-se verificae hoje, graças á publicação
das actas dos synodos peovinciaes cong'l'eg-a:dos na Allemanha
e fóra d'ella, ao exame d'elles tem sido submettida a questão
da infallibiliuade papal e das theses do Syitabus. O jesuíta
Schneemann, que sobre a questão escI·eveu um relatol'ia (""),
informa-nos de que os synodos peovinciaes de Colonia, Colucsa
e Utrecht, bem como os da America do Norte, reconheceram a
infallibilidade do papa. Pondera mais que semelhantes decio ões
sobre a infallibilidade do papa, munidas com o visto de Roma,
são assaz importantes; po'rquanto indicam que, posto não seja
ainda artigo de fé positivo, ess'a pl·erog·ativa pontificia já não é,
todavia, duvidosa aos olhos de Roma e dos principes da ig'l'eju,
desde que aos synodo.., provinciae.s é defeso assentai· qualqllel'
resoluçãO sobre pontos litigiosos em assutlipto de fé.

Consoante a indicação do nosso relator (.seguramente be lU

informado), ser-nos-ha permittido presumir que, em Roma, não
esperaram fi producçao espontanea u'essas conclm;ões, e sim,
pelo contrario, que d'e"sa capital é que partiu pal'él os syuodos
provinciaes a oedem de pronunciarem-se a:ffil'rnativamente acerca
<.la questãO.

No concilio apre.;;ental·á, Roma essa harmouia de opiniões,
que era ue esperar ria actual situação iuteriol' da ig't'eja catholica;
e n'ella hão ue firmar~ se, como em documento que atteste a
crença da maioria dos bispos. Dest'at'te nilo pal'ecerá. Obrcl
exclusiva dos bispos a definição do dogma da iofallibilidade.
POl· occasião do uog-ma da ConceiçãO, já. Pio IX forcejara por
evitar que parecesse unicamente feitura sua. A.s;:,im é que, por
uma nanativa de Flir, escripta em Roma, sabe-se que e11e,
inesperadamente, anlluim aa requerimento em que Rauscher
pedia se ommittí:;se, na bulIa consagl·ada ao dogma da Conceiçi1o,
parte do texto nuo probante: por maio I' que fosse para Roma a
humilhaçãO, cumpria, na sua propria. phl'ase, soffrêl-a, para se
nã.o dizer que tudo jazia sob a dependencia dos jesuítas. (H)

( .) Lite1·m'i.lcher IIandtoeisei'- 18G7- Pago 439 e seguintes.
(•• ) Cal·tas de Roma, InsprUck- 18G-i-Pu}? 25. Pareceu ao Padre Santo

pouco altelleiosa esôa cl"itica ele est'rangeil'os (particularmente de Rauschel'). DlSs~
clle: « QUllstO e una mOl'tilicazione pel' Homa, ma c biso"llo di som·iria. aillnclle
rloo si clica che tulto sia dipondcnto dai gesulti. » "
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De boa fonte sabemos que já se acha completamente
accordado o plano de campanha, que tem de contribuir para ~

victoria uo dogma da infallibilidade.
Um prelado inglez, que podiamos nomear, incumbiu-se de

endereçar ao Padre Santo, logo no começo da sessão, a humilde
supplica de haver por bem p-xaltar a dignidade de dogma a
crença na infallibilidade. Esperam os jesuitas e seus amigos em
Roma que a maioria dos bispos então presentes, antecipadamente
ageitada e alliciada, acompanhara por acclamação esse reque
rimento.

O Padre Santo acquiescerá de bom grado a esse espontaneo
pedido, como que cedendo a pressão irresistivel de uma manifes
tação inspirada a subitas pelo céu. E dessa sessão sahirá, como
por encanto, o novo dogma, ja feito, sem longo debate,

Como, ao sahir de um conclave, annunciam aos romanos a
eleição de um novo pontifice, pregoando: « Rabemus papam»,
assim, na mesma tarde dessa memoravel sessão, annunciar-se-ha
ao universo catholico a noticia: « Rabemus papam infallibilem. »
E, ao clarão derramado ao despontar desse novo sol, para todo
o sempre radiante, da verdade divina, affirmam os jesuitas que
fugirã.o de uma vez por todas, espavoridos, todos os phantasmas
da falsa sciencia, toclas as falsas creações da moderna cultura.

Limitemo-noíl, entretanto, por ora, aos artigos supra-men
cionados da Civiltà, dos quaes resulta por seguro que o concilio
é convocado, antes de tuJo, para sati fazer as aspirações dilectas
da ordem dos jesuítas e de a parte da cúria que por elles
l1eixct-se guiar.

Esforçar-nos-hemos, nas paginas seguintes, por aclarar essas
intenções j e, para este fim, encetaremos o assumpto, examinando
o ,'yllabus, e o que delle pretendem fazer j procederemos depois
a um breve estudo sohl'e o dogma d~ Maria; e, aflnal, com os
factos hístoricos tomaremo o rumo atravez ua infallibilidade
pontificia.

P. C.





DOGMATISAQÃO DO SYLLABUS

É, como imos, um dos votos mais instantes dos verdadei

1'OS catholicos que os artig'os do Syllabus sejam pelo concilio de
finidos sob fórma de sentenças positivas e de proposiçoes dou
trinaes affirmativas. Additar-se-ha, por conseguinte, a igreja
com um numero consideravel de novos dogmas de fé, até aqui
desconhecidos, ou vigorosamente contestados.. Comtudo, quando
tornar-se crença geral da igreja a infallibilidade papal, essas
v.irllo a ser apenas as primicias de uma colheita. para o futuro
muito mais opulenta. Em verdade, o circulo da igreja catholica
estreitar-se-ha cada vez mai:;, e terá porventura o mundo que
assistir ainda ao espectaculo que um papa já lhe deu no seculo
XV. De feito, Pedro de Luna (Benedicto XIII), do alto do
seu castello forte de Peniscola, anathematisava. a christandade
inteira, que o não queria reconhecer; e, afinal, depois de depos
to solemnemente pelo syn::>do de Constança (1417), e de se haver
redusido a algumas cabeças o numero dos seus adherentes, dizia
aiuda: « É em Peniscola, não em Constança, que estájuncta a
igreja toda, tal qual a humanidade reuniu-se outr'ora um dia
na arca de Noé. »

Parece, entretanto, que isso não assusta aos pilotos da
igreja; talvez, ~té, ao mesmo passo que forem forçadas a dei
xar-lhe o gTeIIíio as classes mais illustl'adas, vão os jesuitas
acreditando que a dirig'irão rnai' facilmente, e que a parte do
rebanho cuja fidelidade não falhar curvar-se-ha então com
flexibilidade ainda maior. Assim que, o catholicismo conside
rado até hoje como religiãO U1ú\'el'~al, ficaria, por uma pl'O-
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digiosa ironia de seu destino, .transformado na cousa mais
opposta ao seu nome e á sua idéa.

Transformação dos artigos do Syllabus em asserções positivas, por

Schrader

o primeiro empreg'o que do seu poder de formnlar artigos
de fé terão que fazer, no concilio, os bispos congregados, ha-de
ser applicado ao conteúdo do Syllabus. Bastara para isso (lue
apponham o sello do concilio a um trabalho, que, por prudente
previsão, teve o jesuita Schrader a cautela de publicar em
Vienna. ('to) Converteu elle já as proposições negativas e repro
yadoras do Syllabus em assertos positivos, Deste modo, seguin
do essa direcção, nada mais facil haverá do que apreciar logo
antecipadamente as conclusões do concilio, Como este não
deve durar mais de tres semanas, a datar de 29 de dezembro
de 1869, o mundo catholico então opulentar-se-ha com as ver
dades seguintes, e, sob pena de perder a bemaventurança, tera
de acreditar nas proposições que vamos circumstanciar.

De como a igreja tem o direito de infl.ingir penas corporaes

1.0 Compete á igreja o podei' de empregar a coacção exter
na; compete-lhe egualmente uma at;ltoridade temporal dit'ecta e
indirecta, -potestatem temp01'alem-, em opposiÇão á-potestatem
Spi7'itualem-,' isto é, seg'undo a linguagem fallada na igreja, o
poder penal politico e corporeo. (H) Schl'ader mesmo fornece
nos a prova de que esse é o pensamento da phrase, quando

(.) o palJa e as idéas mode,'nas. 2." serie; a Encyclica. Vienna.-1865.
(u) Condemnam.se no Syllabus as seguinles proposições: cc Ecclesia vis inCe

rendre poleslatem non habel neque polestalem ul1am temporalern, direclam el
indireclam.» ~ 24 (A igl-eja não tem auto1"idacle pct7'a emp,-ega,- a (orça.
nem autodda,de nenhuma teml)O,-al. dil'ecta ou indi,-ecta). « Praeter po.les: .
lalem episcopatui inhaerenlem, alia est atlribula lemporalis poleslas a c!vlli
imperio vel expresse vel tacite concessa, revocanda propterea, cum libuerJt, a
civili imperio.» Si 25 (Além do poder inhe,-ente ao episcopado, o outro .rl~(e
elle ea;erce p,-ouém-lhe, po,- concessão tacita O'tt exp,-essa, da autOl"idade ctt,tl,
que a pÓde revoga,-, quando entenda).
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escreye: « Não são os e 'piritos sámente que estão sujeitos ao
poder da igreja.» ("") Seu confrade Gerhard Schneemann
exprime-se, neste ponto, sem ambages nem rebuço: « Se a igTeja
tem jurisdicçãO exterior, póde tambem distribuir penas tempo
raes, e não cingir-se a pri\·at' de beus espil'ituaes os culpados....
Nilo se pôde reprimir ou conter, mediante penas simplesmente
espirituaes, ou com a méra privação de bens espiritllaes, o
amor das cousas telTestres que oifender á ordem estabelecida
pela igreja. obre a paix.ão não produz g'raude eifeito esse
genero de castigos. Se, portanto, co.ucederem que a ordem
deve ser desaggravaJa na pessoa do que a. transgride; se é
quem se deleitou no peccado que deve expiaI-o, padecendo;
cumpre necessariamente applicar penas temporaes ou sensiveis. »
Entre estas euumera SclJ.neemann as multas, a prisão, as pan
cada', o banimento; no que não faz mui" que reproduzir os
desenvolvimentos de um artigo da Civilt[l, - Del potel'l'. coattivo

delln chie.~a. Nesse artigo demonstra-se que a igreja tem ne
cessidade de reprimir os recalcitrantes por via elos castig'os
temporaes, como multas, jejuns, prisão, bordoadas; porque,
sem poder coercitiYo exterior, nã-o podia a igreja durar até ao
fim do mundo. Só a eIla c~~be a faculdade de demarcar limites
ii. sua acção, e o que contesta esse direito é rebelde a Deus.-;
"Xão encobre 'chneemann quanto o magôa ter-se apartado tão
prodigiosam€'nte o mtllldo moderno d'esta salutar verdade e da
Sua realisação. « Vemo. », eliz e11e, ( que nem sempre o estado
cumpre o .que, segunuo a idéa divina, tocava-lhe fazer pela
igreja, - e, convem accre 'centar, o que a maldade dos homens
não lhe pel'mitte sempre rea.li ar. - D'aqui provém ter ficado
reduzido ao minimo o dir'eito, que tem a igreja, de applicar
penas temporaes. » (1'-1').

InduziJo pelo espirito Cj ue indicamos aqui, censurou Pio IX,

(') Vêr a obra citada acima.-Pag, 64.
_ (,.) O escripto de Schneemann, o PodeI' da ig?'eja e seu. apoio, fél:ma a
I.

l séne d s timmen aus l1Ial'ia Laach. Friburgo, 1867.- Os trechos Citados
acham-se de pag . 18 a 41. O ai-Ligo da Civiltã perteDc~ ao. anno de 1854, tom.
Vll, pago 603.-Diz esse escripto formalmente que a Igreja, contra os K che
rlc~ ano la soggezione dello spirito, opel'Í p (' via di. caslighi tempora~i, multau
~oh ~e~le.sosLanze, maceraudoli cou curcere e baLtlture.» As c1emals doutrlDas
\la C~ttlta referidas adean~e. vêl-as DQ 10m. VUI pags. 42. -279 e 28~.
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em 1851, as doutrinas de -uytz, couego em Turim, que
á igreja não' concedia mais que a autoridade punitiva es
piritual. ['I') É por isto que, na concordata celebrada em
1863 com os estados livres da America do Sul, está de
terminado, em oito artigos, que as autoridades leigas serão
obrigadas a eX3cutar, sem o (l'ireito de ?'eC'ltSf1.I'-se, qualquer
pena decretada pelos tribunaes ecclesiasticos. - N'um es
cripto dirigido ao conde Duval de Beaulieu, que a Ga:etta
de Augsblt1'gO deu a publico em 13 de novembro ue 1864, sus
tenta Pio IX a competencia da igreja (leia-se: da cÔTle 1'omana)
no que pertence ao governo da sociedade civil, e a sua juris
diCÇãO e direito de intervir directamente nas questões do
estado.

Portanto, e ·tão em profundo. erro os que imaginam ter
prevalecido o espirito biblico, o do clll'istianismo primitivo, sobre
a idéa da média edade, que fazia da igTeja uma instituição
repressiva, autorisando-a a decretar prisão, forca e fogueira.
Estas são as doutrinas que vão receber nova sancçã.o com a
autoridade de um concilio geral. Tornar-se-ha de ora em deante
uog'ma infallivel a theoria, mimosa dos papas, que lhes attribue
o direito de proscreverem da igreja e sujeitarem á::; consequen
cias J'este acto principes e soberanos, para obrigaI-os a exe
cutar as sentenças ecc1esiasticas de confisco, encarceração e
morte. Nesse caso o antigo instituto da inquisiçã.O ficaria,
por uma consequencia log'ica, não só justificado, mas tambem
recommendado como necessidade urgente, a vista da exces
~'iva incredulidade dos nossos tempos. Ha já muito tempo
que a Cil;iltil, a as iguala como um sltblime espectaculo de perfeição
social, ("'''')

Confrontadas com isto, a duas canonisações de inquisido
res, qne ultimamente se effectuaralll uma apóz ontra, mostram
se a um aspecto novo, e não deixam de ter uma importante
~i gnificação,

(') As obras ceDsuradas de Job N. Nuytz são: Jtwi; ecclesiastici Í1tstittt·
tiones, e ln jus ecclesiasticum ullivel'sum kactationes.

(.. ) AnDO de 1853, tom. I, pago 55. Ahi se escreve acerca da inquisiçãO:
<C Un sublime spertacolo della lJerfe;;ione sociale. lJ
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2.° Os papas, conforme o enunciado affirmativo de Scht'ader
sobre a vigesima terceira proposiçãO do Syllabus ("'), nunca ul
tmpassara os limites do seu poder, nunca usurparam direitos de
principes. Para o futuro terão, portanto, que reconhecer todos
os catholicos, todos os professores de direito publico e de theolog'ia
terão de ensinar que o. papas pódem ainda hoje depôr a seu
talante os reis, e outorgai' fi, bel prazei; reino.' ou nações
inteira '.

Assim que, por exemplo, quando Martinho IV principiou
por excommungar a d. Pedl'o, rei de A.ragão, e inflingiu-lhe
o interdicto, pOl' ter esse priucipe rei'i'indicado seus direitos
hereditarios acorôa da Sicilia, apóz a sublevação popular contra
a tyrannia de Carlos I (1282)' - quando depois prometteu re
missão de peccados a todos os que o sustentassem, a elie e a
Carlos, na guerra contra Pedro; - qnando, emfim, declarou-o
uecahido da dignidade real, destituido <.lo throno, que, em troco
de um tributo feudal auuuo, deu de presente a Carlo.' de Va
lais, - acto que custou a vida aos dois reis <.le Arag'ão e de
França, e acarretou aos francezes a completa destruição de um
uos seus exerci tos : - n110 era tudo isso, como el'l'oneamente se
tem pensado até hoje, obra de uma insolente uSUl'~)açãO, ma,
exercir.io de um clireito divino (H). Ora, todo papa tem ainda

(') o Syllabus coudemna a proposição: « 1I0mani pontifices et concilia recu,
menica a limitibus ure potestatis recesseruot, jura principum usurparunt, SI 23. I)

(Os pontifices r01?'l.anos e os concilios ecu.menicos tl'anspu::eram os limites
ele Stta alçada, usurpal'am as rwerogat'it'as elo p7'incilJes). Schrader, no
escripto citado acima.- Pago 63.

(oo) CF, REYI'i.Uoi, Annales ecclesiastici, ed. l\Iansi, tomo lU-Pago 183
1840 A bulia de e':.communhão de Martinho IV contra Pedro de Aragão reza:
(( I\egnum Aragoni::e ceterasque terras Regis ipsius exponentes, ut sequitur, ipsum
~etrll.m Hegem Aragonum cisdem regno et terr!s, regioque honore, sententiali.t~r,
Juslllla eXigente, privamus' et privantes expOOlmlls eadem occupanda cathollcl ,
de qui bus et prou t sedes' apostolica duxeJ'it pl'ovidendum, in dictis regno et
lerris ejusdem Ecclesi::e Romaote jure salvo. » • .

. Como tributo feudal ao papa, ".xigiu Martinho IV dI: Carlos de Valol
qUtngentas libl'as pal-VOrttm Ttlronens'ium, feito o que, mandou pregar a
cl'uzada contl'a Pedro. Mas a seus cruzado prometteu (1283) : « Omnibus CFiris li
~l.delibu , qui contra Regem Aragonum nobis, Ecclesi::e vel Regi icilire asliterint.
'1 eos propterea in confliclu mori contingerit, illam peccalol'um suorum de
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hoje esse direito, bem que a prudencia mande nl:l.o despertai-o
actualmente, e conserval-o por algnm tempo mais em expecta
tiva, autes de pôl-o em acção. Depois de ter vendido, em 1265,
milhões de homens, no sul da Italia, ao coude Carlos de Anjou,
por um tributo annual de 8.000 onças de ouro, annullciou o
papa Clemente IV, que caso deixasse elle de o pagar no pri
meiro vencimento, excommungal-o-hia, e outl'osim que, em
falhando tambem o segundo pagamento, a nação toda cahiria
sob o interdicto, isto é, ficaria pl'i,ada do seniço uivino e dos
sacramentos. (1')

Comtudo, os bispos, no futuro concilio, terão de erigir em
artigo de fé que o papa até hoje ainda não excedeu as raias
de seu poder; que, pOl' conseguinte, pleua liberdade lhe toca
de negar, a seu sabor, pOl' um intuito puramente politico ou
financeiro, a milhões de innocentes um acto e um modo de
salvação, que, seg'undo a' lições da ig'l'eja, nos encaminha li
bemaventl1l'ança.

De como os jesuitas reíl].ndem e emendam a historia da igreja

3. 0 Ao mesmo tempo que pnzer por obra o programma da
Civiltà, aventurar-se-ha tambem o concilio a corrig'ir o ensino
historico univArsalmente admittido até aqui. Proscre,er-se-lülD
de ora em deante como hereticos todos os livros relativos 11
historia j uridica e todos os systemas de direito ecclesiastico,
onde tiamos d'antes que as immunidades clericaes (bem como
j ul'isdicÇãO privilegiada, capacidade illimitada de adquirir,
exempção dos impostos e encargJs do' estado) haviam ido con-

quibus corde contricti et ore pl'ofessi fuerint, veniam indulgemus, qure concedi
transfretantibus in terr;:e sanctre subsidiull1 consuevit. »

Aqui releva accrescentar que Martinho IV constrangeu certu numero de
igrejas allemãs (Liége. ,)[otz, Verdun, Basiléa) a pagar áFrança, para mantença
dessa guerra, a dizima de todos os bens ecclesiasticos.

Tendo se queixado vivamente d'esta pretenção inaudita, o rei Rudolf de
Habsburgo. Honorato IV, ucce 01' de Martinho, exhortou-o a conseotir e sotTrer
e sas imposições em attenção ;\ sé pontilicia. (RAYNALD, ibid.-Pags. 600-601).

(.) RAYNA1.0. Annales eceles., 162: « Quod si in s~cundo termino, infra
ubsequ 'ntes duos menst:S eumdem cell um ine diminulione quallbet Don pers~l·

veritis, totum ?'lIgm,rn ac laIn lel'j''' prcecZicla ccclesia 'ticó ~l'1mt Sl,pposlta
"i/ltel'dieto. "
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c.edidas á igreja, a pouco e pouco, pelos imperadores romanos,
e, mais tarde, pelos reis, isto é, tinham tido origem no direito
civil. ("')

Menor heresia não commetterá o que por acaso vier a en
sinar, ou escrever que as exageradas pretenções autol'itarias dos
papas concorreram para a' separação entre a igTeja de oriente
e a de occidente. (H) Todavia, qualquer pessoa encontrará re
conhecido esse facto, sem contestação, nos documentos que vãO
do seculo XII ao seculo XVI, e confessado por uma multidão
de contemporaneos.

Prevendo desde já essas conclusões, aos autores catholicos,
que elaboram obras de historia ou de direito, cumpre-nos ad
vertir vivamente que publiquem Stlas indagações e seus livros
antes de 30 de dezembro de 1869; porquanto, desse momento
em deante, magnus ab integ1'o sedorum nascitur ordo, vae fazer-se
na terra um grande silencio. Só os jesuitas e seus alumnos
sentir-se-hão capazes de escrever sem resaibo de heresia histo
rias veridicas, profanas, ou ecclesiasticas, tratar o direito do es
tado, a politica, o direito da igreja, etc. Como quer que seja,
as pl'oducçües litterarias ou academicas exigirão de futuro tal
elasticicidade de penna, tal mobilidade e versatilidade de es
pi"ito, qual em nossos dias não se nos depara nem no jorna
lismo.

Da liberdade de consciencia ante o Syllabus

4,0 Vae tornar-se mais encandescente que em tempo nenhnm
a qnestão da liberdade de consciencia e da coacção religiosa,
log'o que, em conformidade com os desejos dos jesuitas e dos
chefes da igreja, que elles aconselham, tiverem sido transfor
madas ll'outros tautos artigos de fé as proposiçües do SyLlabus.

, (.) O Syllalnts reprova a propo ição: « Ecclesire ~t personarulD ecclesias
hcar'um ilUlDunilas a jure civili ortlllU habuil.» Si 30. (E clo direito civil qtte
nascem as imnnmidades ela 'ig,'eja e dos ecclesiasticos).

(oo) O Syllabus regeita esta proposição: «Divisiooi ecclesire io orienlalem
alque occidentalem Romanorum PontiJiCllm arbitría contulerunt. ) Si 38. (As de
m~.ias dos pontifices ,'07?lallOS con/J'ibui"am pm'a a divisão da igreja em
o;'ten/al e occidel/tal).

P. c. 4
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Condemna de todo em todo o Syllabus o modo de vêr
lwdierno acerca dos direitos da con~ciencia, da fé e das con
fissões religiosas. Ensina que é erro damninho admittir os
protestantes aos mesmos direitos politicos que os catholicos,
ou permittir que exerçam livremente o seu culto os protes·
tantes domiciliados em paizes catholicos. (..) A.ntes, segundo a
liÇãO da companhia de Jesus e seus pt'otectores, a coacção e a
repressão constituem dever sagrado, uma vez que tenhamos ou
adquiramos o poder de impol-as. Emquanto não chegar es. a
quadra, é natural que só com a maior habilidade, e confor
mando-se as circumstancias, exerça a igreja o seu direito penal,
temporal e corporeo. A.qui estú porque, como diz Schnee
lllann (H), em tempos tão modificados quanto estes não o exer
cerá tal qual" na média edade.

Evidente é como por este theor hão de nutrir-se, propagar-se,
cultivar-se em grande escala, de geração em geração, mentiras,
hYPocl'isias e fraudes. É, porém, esse ainda o menor' mal; porque,
na estimativa do Syllabtts, a liberdade de cultos e a livre mani
festação das crenças g'eram o contagio do inclifferentismo. :Mais
tarde, portanto, ha de ser isto artigo de fé. E, quando quizerem
demonstrar-lhe a exactidão, os que commentarem os decretos do
vindouro concilio appelIarão para os factos. Hão de demonstrar
então como os mais viciosos dos homens silo os povos que
desfrnctam essa liberdade, alIemães, ing'lez'es, francezes e

I

belgas; ao passo que, pelo contrario, os hespanhóes, os napo-
litanos e os habitantes dos Estados da Igreja, onde domina

(.) O Syllabt~s repro\'a as proposlçoes seguintes: «iEtate hae nostl'a non
amplius expedit, I'eligionem eaLholieam haberi Lanquam unie~m slaLus religionem,
eeleris quibusel1mque eullibus exelusis.» Si 77 (Niio convém mais, 110S ternJ!Gs
p,'eselltes, manter o catholicismo como a só religicil) do estaria, ea;cl1~1dQs
toelo.• os demais cultos.)-«Hine laudahiliter in quibusdam caLboliei nominis r~
gionibus lefle ealltum e L, uL hominihlls illie emigl'anLibus liceat publieum. pr.oPI'II
eujusque eulLus exereicium habel'e.» Si 78 (Louvaveis sao, portanto, as ~tSpO
sições de lei qt,e, em pai::es catholicos, permittem aos estj'angeü'os 11Vre e
publico exej'cicio elo culto de cada um). «Enimvero falsum est eivilem cu
jusque eultus liberlatem. itemque plenam poLestatem omnibus aLtribuLam quas
libel opiniones cogitationesqlle palam publiceque manifesLandi, condueere ad
jJopulorum mores animqsque facilius corrumpendos ae indifTerentismi pestem
propagandam.» SI 79. (E falso que a liberdade de Ct,ltos e a (acuidade abso
luta. COl1(erida atados, de lJaten teal" claj"a e pt,blicamente qu,aesqller
opiniões e idéas, desenvolva mais (acilmente a COl'rt(1Jçôo nos costumes e
animo do povo, e pj'opague a peste do illd'iffel'enl'ismo,)

(+.) No (' cripto (teima cilado. pago 30.
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ainda (\<), ou existiu recentemente, a coacção religiosa, reflectem,
ao que t')da a gente sabe, entre todos' os povos da terra, a mais
pura imagem da virtude. Fallemos sério: novos esforços hão
de contiuua.r o combate, que a Encyclica inaugurou em 1864.
Dar-se-ha rebate a todas as forças da igreja, usar-se-hão todos
os meios, para ferir a lucta contra a consciencia, contra o senti
mento do direito dos povos educados na civilisação moderna, e
contra as instituições que elles têm creado.

N'um livro que fez rumor em seu tempo, e mereceu louvores
a toda a imprensa catholica, esforçou-se por mostrar, ha pOllCOS
annos ainda, o bispo de Moguncia, barão Ketteler, a moderação,
a tolerancia, os limites que a si mesma impõe a igreja em relação
aI) poder do estado e ás igTejas dissidentes. A.ssevera elle que
a Igreja tem tal respeito á lib'3rdade de consciencia e á liber~ade

religiosa, que rep.:J1le, como contmr·io á ci'vüisaçào, e de todo em
todo Wegal, qualquer constrangimento exterior sobre todos os
que lhe não pertencem. Outrosim, affirma que nada está mais
longe do sentimento da igreja que a idéa d.e fazer uso penal
externo da sua autoridade contra os que reputa membros seus
por virtude do baptismo, que receberam. Ao contrario, a igreja
niLO póde deixar de entregar ás resoluções pessoaes de cada um
o espirito d'aquelles que almejam volver á sua fé. A.bsurdo é,
portanto, querer persuadir aos protestantes de· que devem receiar
na igreja catholica a pretenção de convertêl-os violentamente,
etc. (H) A verdade historica d'essas allegações está por certo
dependente de caução.

Veio a saber depois o bispo, pelo Syllabus e pelo seu com
mentador Schrader, que tinha incorrido n'um liberalismo con
demnado como erro, aos olhos de Roma, entre os peiores do
nosso tempo, e que a uma iudulgencia especial do 'Vaticano
devêra o seu livro o n.ão estar no indice. Que viva luz se não
entornou' então sobre o estado da igreja! E com qu~ clareZêt

( • ). enbum d'estes paizes está mai~ sujeito ao regimen d~ compres~ão
theocraltca. Janus escrevia em 1869: antes, portanto, de haver PIO IX perdIdof P~der temporal. Hoje os antigos Estados da Igreja fazem parte do reino de
Lalia. (Do t'raductol' bl"as'ileü·o).

(.•) Libcrdade, aU~01'idade e igrt;jo., etc.- Moguncia, 18G2.- Pago 132 e
scgulDtes,
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não se manifestou o captiveiro e~piritual imposto aos catholicos
a11emães pela seque11a dos jesuitas!

Fa11a um prelado i11ustl'e no meio de geral approvação,
sem que nenhum bispo no mundo opponha-lhe a minina COll

tradicta. Enuncia-se acerca das gTaneles questões, cuja SOlUÇãO
exacta determinará em boa parte a situação legal da igreja em
nossos día~, d'onde ha de depender sua influencia bemfazeja.

Depois, alguns annos mais tarde, conde~na-lhe o papa, bem
que sem nomeaI-as, essas doutrinas; e, para logo, a mesma
gentl') que approvára o livro do bispo, entra a applaudir a
Encyclica, com reverencia mais servil ainda, persuadida de que
em verdade é negTo o que até então julgára por branco. Ketteler
conhece até á saciedadl~ que a intenção do Syllabus é exacta
mente elevar á altura de principios g'eraes, englobando-as na
regra de fé commum, simples affirmativas, que originariamente
não se referiam i>enão a certas conjuucturas limitadas ou a
circumstancia$ locaes. Entretanto, procurou salvar-se' com a
desastrada sahida de que esses al,tigos do Syllubus não formu
lavam principios geraes, nem tinham procedencia a não ser
para certos paizes, especialmente a Respanha. ('I')

Assim que, portanto, nem os nossos bispos, nem os nossoS
theolog'os, nem os nossos !pregadores, ninguem conhecia mais
a verdadeira crença ela igreja, No meio desta ignorancia geral,
só esses monges, esses monsenhores, sobretudo esses jesuítas
que compõem as congreg'ações romanas, possuiam a verdade.
E agora;, apoz muitos annos, são e11es os primeiros que vêm
renovar a fonte da sciencia avaramente fecha.da desde a
Encyclica de Gregorio XV!.

Põe esta circumstancia em relevo o facto, realmente mara
vilh::>so, de que todos os paizes de confissão cathl)lica haviam-se
tornado, ha long'o tempo, profundamente heterodoxos,-ue que
os guardas, intituidos para preservar a fé, ajudaram a propagar
o erro, ou emmudeceram perante e11e,-e prestaram juramento
a constituições edificadas sobre principios absolutamente con
trarias aos do credo romano.

(') No escripto: A Alleman7ta depois da guc'Ta de 1866.-l\!ogunci&
1867.-Cap. XU.
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Condemna-se a civilisação moderna e o systema das constituições

5,0 Como é sabido, o Syllab~ts termina com esta declaração:
« Estão em erro condemnavel os que têm por exequivel e de
sejavel a reconciliação do papa com a civilisação moderna:. » ("')

As constituições actuaes de todos os estados (excepto a
Rllssia e os Estados da Igreja) (H) não são mais que expressão
e prodllcto desta ci vilisacão moderna. Liberdade de confissão
religiosa e de cultos, 'li;1:e manifestação da crença, egualdade
perante a lei, egualdade nos encargos e nos direitos politicos,
bem como o direito de votar o povo mesmo os seus impostos,
as franquezas municipaes e a partecipação do paiz na feitura
das leis :-taes são as idéas e prineipios dominantes, entrela
çado~ em todas as constituições, e tão intimamente vincula~')s

entre si, que, dependentes uns dos outros, mutuamente se
apoiam e auxiliam, O satisfazer a qualquer d'essas exigencias
acarreta dentro em ponco apoz si, por força da mesma natureza
das cou as, a necessidade de satisfazer a todas as demais.
E eis que, ao revez, ha ja muitos seculos (desde as decretaes
de Isidoro, para bem dizer) segue a igl'eja, com obstinada
coherencia, o caminho diametl'almente opposto. Em consequen
cia de uma evoluçãO cl'escente, transformou-se a constituição
hierarchica em illimitado absolutismo oligarchico, e governa
sem fl'eio. Pouco a pouco uma centralisação administrativa,
estendendo-se ao longe, medrando sem cessar, tem acabado
inteiramente a vida á antiga igreja: sua urdidura harmoniosa,
tão bem di:;posta, seu propl'io governo exel'cido pelos synodos,
tudo foi-se, sem que lhe reste, quando muito, mais do que a
fÓI'll.l'l vã.

São, portanto, a igl'eja e o estado duas como correntes

(') O Syllabus condemna a proposição: «Romanus ponLifex polest ac debel
cum progressu, cum liberalismo et cum recenLi civilitate sese reconciliare et
componere. » Si 80 (O ponti{ice romano póde, e deve l'econciliar-se e tl'ansigi?
com o p"ogresso, o libe"alismo e a civilisação moderna l.

(") A excepção ja não se applica hoje aos anligos Estados da Igreja, que
pl'e enlemente são regidos pela constituição liberal do reino de llalia, (po
traçluctO?' brasileil'o l. .
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parallelas, uma das quaes segue para o norte, emqnanto a
outra vae caminho do sul. Com o nltramontanismo estão em
contradicção absoluta as condições do estado modema, e os
esforços .politicos empregados pelos povos para re3tringir o
arbitrio aos principes, e governar-se a si mesmos. A alma
do ultramontanismo é a defesa do poder illimitado da igreja, e
o desenvolvimento continuo desse absolutismo o seu principal
problema. Mas a igreja e o estado têm-se desenvolvido um a
par do Olltl'O, entrelaçando-!:e pelo modo mais intimo; um sobre
o outro reag'em ambos, sem interrupçao; e é de todo o ponto
ine.vitavel que, com o ,anelar do tempo, a·organisaçao e a idéa
politica de qualquer povo venham a actuar nas da igreja, e im
primir-lhes a sua feiçãO. Dahi o adio profundo, que do intimo
d'alma guarda todo ultramontano ás instituições liberaes, a todo
o systema consti tucional. A este brindon ainda recentemente
a Civiltà com um epitlteto em verdade caracteristico ('( Cessaram
de existir » diz ella, « os estados cllristãos. A sociedade christã
volveu ao paganismo, semelhando agora um corpo feito de
barro, á espera do sopro divino. Mas com o auxilio de Deus n[o
ha nada impossivel; elle anima até, segundo a visão prophetica
de Raphael, os esqueletos nú:::: Ossa a1'ida. « Os esqueletos
descarnad'ls são os poderes., politicas, os parlamentos, as urnas
eleitoraes, os casamentos civis, as municipalidades. Emquanto.
ás universidades, não são sómente ossadas núas, mas fétidas:
tanto é o cheiro ruim que exhalam no ensino corrupto e conta
minadol'. Mas essas ossadas podem tornar á vida, quando
oiçam a palavra de Deu:, isto é, se aceitarem a lei divina, que
lhes annunciará o infallivel e sublime doutor, o papa. l) (.)

Lembremo-nos de que com a mais violenta colera perseguiu
Innocencio III a Magna ChaTta ingleza, que se póde haver como
a nobl'e antepassada e o ponto de partida das constituições
europeas. A.ssaz tinha-lhe esse papa comprehendido o alcance.
Vira nella um acto de menoscabo á sé apostolica, um aniqui
lamento dos direitos reaes, Ulua a1fl'onta do povo inglez j á vista

, (.) Anno de 1868, L. m. pags 265 e soguintes, "Osso" 1wn 1'U1' w'ícle, . I~la
felenli le Universilà, tqnto ê it pu::;;ro che, n'esce di dolt1"ine cOI'rompitl'ICl c
pestirel'e. »
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do que, declarou-a nuUa e irrita, e proscreveu da igreja a seu
autores, os barões inglezes. (..)

De bôa vontade faremos a Pio IX e aos jesuítas, seus
conselheiros, que são notoriamente os autores inteUectuaes da
Encyclica, a justiça de reconhecer que, em 1864, não fizeram
senão reproduzir o que, ja em ]215, Innocencio III, guiado por
uma intuição prophetica, entendera conveniente praticar por
interesse da igreja. E, comtudo, apezar da maldicção com que a
baptisou o maior do::! papas, a Magna Charta, planta debil a
esse tempo, medrou a arvore soberba, cobrindo com a sombra
metade do mundo. Coube-lhe a ventura de dar nascimento a
muitas g'erações de constituições; e, d'entre os seus derradeiros
descendentes, a da Austria póde esperar em paz, cheia de
confiança, o veredicto da historia, sem embargo 'do epitheto
que o pequenino e muito pequenino successor de Innocencio III
lhe applicou, appeUidando-a de h01'rO?' inqualificavel (in{anda
sane). Póde esperai-o, com tanto mais segurança quanto esse
mesmo successor, ha poucos annos ainda, não se dedignou de
mandar sabel' a Londres se núo lhe seria passivei encontrar
domicilio in violavel na mãe patria das corrttptoms instituições
liberaes.

Menos adio não patenteou Roma contra a constituiçãO
fl'allCeZa do que cOllt~'a a de Inglaterra, Effectivamente, Leão
XII dit'igiu uma carta a Luiz XVIII, descrevendo-lhe quanto
era condemllavel a constituiçãO fl'allCeZa, e conjuranuo-o a que
eliminasse da charta os artig'os qne cheiravam em demasia a

(') A bulla de 15 de agoslo da 1'115 é concebida nesles lermos: « Nos,
luntre malignilalis audaciam dissimulal'e nolentcs, in aposlolicre sedls contemptum,
I'egali~ juris dispendium, A,nglicanre gentis opprobrium. et grave periculum tolius
negotll crucifhi (quod utique immioeret nisi pel' auctoritatem nostram revocarentul'
omuia. qure a tanto principe cruce signato totaliter sunt extorta, eliam ipso
voleute illa serva ri): ex parle Dei omnipotentis, Patris et Filii et piritus Sancli,
aucloritate quoque beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus, ac no tra, de ,com
muo! fralrum nostrorum consilio, compositionem bujus modi reprobamus peOltus
et damnamus; sub interminalione anathematis probibentes, ne dictus Rex ea
ob;ervare prmsumat aut Daronas cum complicibus suis ipsam exigant observari:
~am charlam quam ~bligaliones, qurocumque pro ipsa vel de ipsa sunt factro,
Irl'ilantes panitus, aut cassantcs seu cautiones, ut nul10 unquam tempore aliquam
habeant firmitatem. " (Em Rnmn, Frede)'Ct, etc.. ed. Clarke, t. l, pags. 135).

~Iandou ao mesmo tempo lnnocencio aos barões inglezes uma carta admoes
tatona .respirando o mesmo espirito; e, como não fizessem della apreço nenhulII,
fOl'aro Interdirtos II excommungados da igreja,
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liberalismo. (..) Quando Oarlos X, com os decretos de julho
(Ú330), tentou mudar a constituiçãO, attribuiram em gel'al a
culpa aos conselhos do clero, principalmente do cardeal Latil,
confessor do monarcha, A consequencia foi a quéda dos
Bourbons.

Pouco depois de promulgada, em 1832, a nova. constituiçãq
belga, deu-se a publico a celebre Encyclica de Gregorio XVI..
Nesse escripto, que Pio IX por sua vez renovou e confirmou,
declai'ava-se absurdo insensato a liberdaqe de consciencia, e
erro pe:;tifero a liberdade de imprensa, para a qual todo o
horror é pouco. O resultado immediato foi surg'ir, na Belgica,
um partido liberal, irreconciliavel antag'onista do partido ca
tholico. Ha cerca de quarenta annos, dura entre elles o
combate. De dia a dia mais larga, mais profunda vae-se
fazendo a scisão, o ouio cada vez mais apaixonado; e, como na
Belgica o ultramontanismo torne impossi, el qualquer accordo,
e, até, qualqller transacção, o contraste politico assnme o vulto
de uma lucta systematica, que tende a destruir toda a religiãO
positiva.

Os catholico3 belgas nunca se importaram com attenuar a
censura, que se lhes irrogava, de serem necessariamente enemigos
de nma constituiçã.O que o pontifice declarara condemnavel;
não protestaram jamais contra a accusação de reduzirem-se amera
hypochrisia todos os seus protestos de fidelidade e consciencioso
respeito á lei. Assim, na Belgica, o partido liberal e hostil. á
religiãO vinga terreno incessantemente, nfio obstante a
piedade do povo; ao passo que, divididos em ultramonta~ose
liberaes (nome este que comprehende os fieis á constituiçãO),
os catholicos não são mais capazes de compor um gabinete
dllradouro. A tentativa do congresso de Malines, em 1863, deu
afinal em aborto: mortal condemnação pronunciou o Syllablls
contra o programma, tão eloquentemente formulado por Mon
talf'mbert, paJ'a a reconciliação da igreja com a liberdade
civil.

os E~tados-Unidos da 'America do Norte os catholicos 11ão

(,) AnTAUD DF. MONTOR: Histo?'ia do Papa LeOa XIi. -Paris, 1813. -T. 1.
Pago 234 e seguinles.
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constituem partido politico; mas tambem, como nos affirmava
um bispo americano, quanto á influencia politica e á admissão
aos empregos publicos, a situação delles é desfavoravel. Ar
gúem-n'os invariavelmente os protestantes de não procurarem
a norma dos seus actos senão nas declarações pontificias. Objec
tam-lhes que não poderiam acceitar com sinceridade as liber
dades communs e as obrigações correlativas; que, pelo contrario,
hão-de nutrir o pensamento reservado de trabalhar pelo aniqui
lamento da constituiçãO, quando alg'um dia as forças 111'0 per
mittam.

Na Italia empenhou o g'overno papal todos os esforços, para
dissuadir a Austria e os outros principes italianos da idéa. de
eífectuarem as reformas pal'lamentares, e de concederem as
liberdades municipaes. 03 documentos comprobatol'ios estão
hoje impI'ess03. Declarou a côrte de Roma ("''') que não póde
aturar, contag'iosas como sã.o, a suas portas, as fór;mas e org'a
nisaçã.o parlamentares, por mais attenuadas que sejam, Apezar
de tudo quanto fez, o grão -u.uque Leopoldo da Toscana, principe
liberal e honesto, viu-se forçado a ceder á pressão de Roma, e
ordenar que se supprimisse á constituição o artigo que procla
mava a egualdade de todos os toscanos perante a lei, sem dis
crime de religiões; porque o papa declarara « que e3se artigo
luta conscientia-não se padia promulgar, » (H) A mesma influen
cia constrang'eu, na Toscana., a privarem-se os medicos israe
litas do livre exercicio de sua profissão, que, havia muito, lhes

(') É o que, em 1850, referia ao barão I-Iügel, em Florença, o principe
hwartzemberg. Como esse documento póde não ser muito conhecido para cá

do Alpes. transcrevemos o seguinte topico relativo ao as umpto:
l( Confessa o governo pontificio que suas repu!?nancias ne te ponto (a saber

os Estatutos àa constitttiçc7o toscana em 1846) fundam-se tambem em motIvos
que lhe são peculiare. Não esconde absolutamente que, forçado, como é. por
um dever, a sentenceal' e proclamar que todo regimen parlamentar ameaça direc
lamente o exercicio do poder espiritual, não póde vêr sem su 'Lo prupagar- e e
C?~Solidar-se em torno delle. não só certos principias constiLucionaes cuja impo
Iça? primitiva parte da revolução, como ainda certas fó,-mas ?-epresentativas

1nats temperaclas, cujo contagio se lhe afigura não menos inevitavel e desas
troso no interior dos estado .... » Em summa, o nússo ab olutismo, firmado na
In9ui ição, na cen ura mais implacavel, na oppressão complet~ da litteratura, nos.
pnvIleglOs do clero, no arbitrio omnipotente dos bi pos, nao póde tolerar na
!taha e tados que não se rejam tambem pelo de potismo.

O relatorio de Schwartzemberg \Tem estampado integralmente na obra de
Gennarelli dada á luz em Florença, 1862: Le lJott?'i?te civili e ?'eligiose delta
Cm'te di Roma. (Pag. 72).

(") GENNARELtI, ibicl.-Pag. 78 e segs.
~ c. &
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era permittido: isso em 1852. Á quem, portauto, em presença
de taes factos, espantará o odio dos italianos contra o papado
actual ~ Quem póde conceber a possibilidade de paz duradoura
entre a Italia e « essa hierarchia »~

Ás censuras, que, desde 1848, tem irrogado a curia ao go
verno da Baviera, provam egualmente que, proclamanuo a egual
dade j uridica das confissões, a egualdade de todas as classes
perante a lei, a constituição desse paiz não póde ser tolerada
pacientemente em Roma. (''') Emfim, a nova constituição
da Áustria provocou· tambem recentemente as maldicções do
Vaticano. Á allocução de 22 de junho ele 1868 exprime-se
assim:

« Em nome ua nossa auctoridacle apostolica, rejeitamo, e
conclemnamos no todo as novas leis instituidas na Áustria, com
particulai'idade tudo quanto, n'essas leis, bem com'o n'outras
providencias, tem feitu 011 decretado contra o governo da igreja
o governo austriaco ou suas auctoriclades subalternas. Em nome
dessa mesma auctoridade, declaramos absolutamente nenhumas,
ag'ora e para sempre (mdliusqwJ ?'oboris {1bisse ac (on) , touas essas
leis e todos os seus effeitos. Mas advertimos aos seus auctores,
principalmente aos que d'en tl'e elles ufanam-se ele catholicos, e
bem assim a touos os que propuzeram as dita' leis, que as
deliberaram, approvaram e executaram, auvel'timos e rogamos
a esses que considerem na censul'a e nas penas espirituaes, que,
segundo as consti tnições apostolicas e os decretos dos concilias
ecumenicos, ferem ·ipso (acto aos que atteutam contra os direitos
da igreja. »

E, pois, ahi está proscripto da igreja o corpo legisl:l.tivo
inteiro da mouarchia austriaca, o COl'pO dos funccionarios e
auctoridacles, e, á frente Jelles, o imperador Fl'ancisco José,
Entretanto, devem ainua os austl'iac:ls agi'Udecel' não tr~rem sido
punidos de intel,uicto.'3 todos os paizes da monarchia, em vil'tude
da antiga pl'axe, applicada ultimamente a Veneza.

Reprova Pio IX a cou tituiçãO austl'iaca, por obrigar os
catholicos a sepultar em seus cemitel'ios os corpos dos hereges,

(') Cf. o Escripto aclmonitol'io do Plcpa na Concordata e jU1'amellto
constitucionCl1 dos catholicos em Bavim·a. AUgSOlll'gO, 1847. Pag.244 e scgs.
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quando estes não possuirem jllzigos especiaes. Considera-a
especialmente abominavel (abomina-bill:S) , porque permitte aos
pt'otestantes e aos israelitas fundill' casas de instrucção e
educação. Parece ter esquecido illteÍl'amente ao Padre Santo
que leis eguaes existem n'outras partes, ha muito tempo, sem
opposiÇãO de Roma.

Se agora etfectnar-se a vontade da Civiltct, os bispos, em
dezembro proximo, condemnarão, implicita, mas solemnemente,
as instituições dos paizes que habitam. Profligarão as leis a
que, pela maior parte, senilo todos, juraram acatamento.
Obrigar-se-hão, por conseguinte, a diligenciar, qnanto couber
lhes na~· forças, a destmição dessas leis, a ruina dessas consti
tuições,

É natural que não n'o assoalhem rasgadamente; antes, com
os seus correlig'iol1arios ha de repetit· a Cú;iltà, como tanto já
se tem repetido, desde 186-1, que -a ig'reja deve por 01'0. observar
cautelosa economia, olhar ás circumstancias dadas, aos factos
consummados- até ao extremo em que, sem declinar de sells
principios, reservantl.o a sua reprovação interior, puder conforo>.
mar-se ex.teriormente com taes successos @ instituições. Proce
dem com acerto os bispos em sotfrêl-os pacientemente, como
um mal menos grave, emquanto fôr certo que a insurreição
armada não deixaria de trazer mais deploraveis complicações, e
damnar aos interesses da igreja. Mas esta submiSSão, ou antes,
este silencio e esta tolerancia são provisorias j não significam
senão que, entre dous males, é mais prudente preferir o menor
ao mal muito mais terrivel de um combate sem perspectiva de
vautagem.

Logo qne mudar a situação, e a lucta contra as leis liberaes
offerecer algumas eventualidades de triumpho, os ares e a pos
tura dos bispos hão de modificar-se, e com elles mudará o clero,
qUe dirigem. Então, conforme o que professam jesuitas e curia,
perderá slla força obl'igatoria todo juramento prestado, quer a
llma constituiçãO g'eral, quer a leis especiaes. A.q uella ph rase
do apostolo, repetida em nossos dias com tantos g'abo , de que
« cumpre obedecp.I' primeiro a Dens que aos homens », quer
dizer, na interpretação jesuitica : rtJleva obedecer mais ao papa,
cama representante de Deus na terra e infallivel interprete da
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vontade divina, do que a qualquer auctoridade mundana on a
qualquer lei do estado. Eis porque Innocencio X, na bulIa de
20 de novembro de 1648, Zel1Ls clol1ws Dei, onde declara que a
paz de Westphalia é irrita, nulla, maldicta, sem effeito nem
consequencias para o passado, o presente e o futuro, accrescenta
expressamente que ning'uem está obrigado a respeitar esse tra
ctado de paz e suas condições, ainda quando o tivesse promettido
por juramento. ('1<)

E o que especialmente encheu ao papa « de profunda e
intima dôr» (cwn intimo dolol'is scnsu) , foram as clausulas da
paz de Westphalia que a.ffiançavam aos protestantes o exercicio
livre do seu culto e admissibilidade aos empregos publicas.
Até hoje está em pé essa condemnação; porque, ainda em 1789,
Pio VI, na carta aos arcebispos alIemães, escrevia: c( Pacem
Westphalicam Ecclesia mmquam probavit. » - Nunca a igreja
aceeitou esta paz.

Ainda mais: em 1805 defendeu Pio VII, n'uma carta ao seu
nuncio em Vienna, as penas estabelecidas por Innocencio III
contra o crime de heresia, que, em relação aos particulares,
acarretam o confisco da fazenda, e, em relação aos principes
hereditarios, absolvem os subditos de todo o juramento de
fidelidade e de qualquer obrigação para com o soberano. Só
o que o papa deplora é termos parado em tempos tãO tristes,
haver-se reduúdo a esposa de Christo a tal gráu de apouca
mento, que já nãO lhe deixem meios de pôr por obra esses
principios santos, nem de ensinaI-os efficazmente, emquanto, por
outro lado, forçam-n'a a sustar ° curso de sua justa severidade
contra os enemigos da fé.' ("'.1')

Assim, portanto, estes sagTados pt'incipios deixarão provi
soriamente de applicar-se, ainda que no proximo concilio os
elevem á dignidade de dogmas inviolaveis, conforme o plano,

(0) Eis o trecho da bulia:
«( lIôtu proprio ac ex certa sciencia et matura deliberatiOne nostris! dequ~

Apostolicro potestatis plenitudine, prrodictos alterius seu utriusque pacis hUJusmodl
articulos croteraque in dictis instrumentis contenta ... ipso jure nulla, IlTI.ta,
invalida, injusta, damnata, reprobata, inania, viribusque et elfectu vana omDIOO
ruisse, esse el in perpetuo fore, neminemque ad illorum et libetcujus eorum
etiamsi juramento valiata sint, observantiam teneri. .. decernimus et declaramus.))
Magnum Bullal'. Roman. T. V-Pago 466 e seguinte3. Luxemb. -1727.

(u) Estâ impresso o texto italiano desta carta no Ensaio aceJ'ca do poder
tempOl'al dos papas. Paris- 1818 - T. II - Pago 320.
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que ora conhecemos, do~ jesuitas, mediante a infallibilidade do
papa. Esperal·...:se-hão tempos melhores, que reergam a igreja
(isto é, a côrte romana) do pó, em que jaz opprimida, e a res
taurem no throno do seu podei' espiritual e temporal sobre Cl
universo.

Mas neste ponto divergem até as opiniões dos mesmos cc ver
dadeiros » catholicos. Uns, a quem a instrucção e a posiÇão social
permittem ayaliar até certa altura o espirito da epocha e -a
direcção dos povos civilisados, aos qnaes pertence o presente e
o futuro, não se illudem com a idéa de ser proximo ou possi
vel um reinado secular do absolutismo papal. D ahi vem de
sesperarem completamente da humanidade, que desdenh~, ceg'a,
a ancora de salvação. Para esses é a epocha em que vivemos
o periodo cl'epuscular do reinado do A.ntichristo, a quadra de
gemer e apparelhar, anterior a apparição e encarnação do A.nti
christo. Quando este honver arrastado por alguns annos a sua
existencia na terra, chegará o tel'mo de todas as cousas, e com
eUe o juizo final. Esse parecei' (representado na A.llemanha
por um sabio, hoje fallecido, muito influente na igreja, e a
quem deve-se o ter sido a idéa trasladada para uma pastoral
do carieaI Reisach) recluz-se ~ isto: Considerando que a his
toria não segue a vereda que lhe traçamos, acabe-se a historia;
-ou :-Termine o mundo, uma vez que o nosso systema não
se quer cumprir, -Como esg'otaram a sua sabedoria, acredit?oID
que a da Providencia exhauriu-se tambem.

Os desta opinião consideram, por assim dizer, como super
flua a abertura de um coucilio, quando esta para encerrar-se a
historia; ou não a encaram senão como derradeira ar} vertencia
feita aos homens antes por colera que por piedade,

Os outros, pelo contrario, e, antes de todos, os jesuitas,
divisam no concilio a derradeira estrella de espel'ança, compra
zendo-se em crêr que, proclamadas a infallibilidade do papa
e as proposições do Syllabtts, no mesmo ponto, como o real
sycambro Clovis, curvàra o genero humano a cerviz altiva,
queimando o que até boje adorou, e adorand':l o que tem
queimado,

De certos escriptos, onde se tractavam questões politicas,
como a do poder indirecto do papa sobre os principes, um santo
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bispo, Francisco de Salles, mostrou-se francamente desgostoso.
Parecia-lhe, e com rasi:i.o, que, n'um seculo em "que, ainda sem
esse accrescimo, conta já a igreja tantos enemigos externos, não
convinha creal'-lhe no seio di:fficuldades taes. Mas Francisco
de Salles não é auctoridade pal'a elltl'e jesuitas.



DO NOVO DOGMA DE MARIA (*)

Contrastando com os pIa.n0s de decretos conciliares relativos
asancção do SytLab1tS, apresenta-se mnito ingenuamente o novo
dogma annunciado.

Em verdade, ninguem lhe comprehende a urg·encia., quando
tão poucos annos apenas distamos daquelle em qne Pio IX
celebrou, como revelação divina, o dog'ma da Conceição Im
maculada. Parece, comtuclo, que, para honrar a Maria, ainda
é pouco o que têm feito. Cumpre apen3.s observar que, aqui
tambem, procederam os jesuitas com o seu habitual desprezo
para com a tradição da antiga igreja.

r em os escriptos do Novo Testamento, nem os antigos
doutores da igreja contêm nma palavra sequer a respeito do
destino da Virgem Santa depois da morte de Christo. Os pri
meiro documentos, que neste sentido se encontram, são dois
escriptos apocryphos do IV e V secuIos, attribuidos, um ao
apostolo JOãO, o outro ao bispo Melito de Surdes. Delles
é que til'OU assumpto a lenda de que tambem o corpo de Maria
foi arrebatado ao céu. (H) Desse momento E'1l1 deante foram
pl'qg'1'essivamente aforllloseando a fiCÇão, para o que contribuiram
em particular os escriptores da igTeja g'reg·a. Ptieudo-Diorlysio

,n O concilio do Vaticano, em consequencia tias dilllculdades religiosas e
politICas subsequentes á proclamação da infallibilidade. não chegou a defiulr como
~ogma a glol-iosa "ecepção ele lVla"ia no cét~. Isso me 'mo, porém, augmenla o
Interesse e a actualiJade ás ponderações resumidas neste capitulo por Janus.
Re~l~~nte, agora que os concilios tornaram·se. c~mpletas supel'lluidades, que. a
dCllOlçao dos artigos de fé cstá entre~ue ao al'bltl'lo dos papas, e que () m~"ut
ntsmo, propagado pela seita dos jesuitas, lavra, corrompendo cada vez mai~ a
Ili~d3de rcligiosa,-não é de crê!' que se espace por mUito tempo a promulgação
0(01C131 dessa falsificação I·oma~a. Baslará para isso uma bulia do Padre Sanlo.

Do h'aductor' b'·asilei?·o).
(.*) Esses escriplos são: Jou. Ap. Eiç -mi Koip.'/iOTJ !'~ç l.r;:ep~'(i:t.ç

~.(j7'Coi1J·l)ç (Da morte da Sanlissima Virgem), e ele Tmnsitu Mm"ice.
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a relata egualmente; elle foi quem (""), com Greg'orio de
Tours (H), a introduziu na igreja do occidente. Foi mister,
porém, decol'l'erem seculos, para qne chegasse a ser reconhecida.

O proprio martyrolog'io de Usuardo, usado na ig;reja 1'0

m~na durante o seculo IX, cing'ia-se a isto: « Que não se
sabia nada relativamente á morte da Santa Virgem e ao des
tino ulterior do seu corpo. »- Plus elegebat sobríetas Ecclesím cwn
pietate nescíre, qtLam aliquíd (I'ívolwn et apoC?'yphtL?n inde tenendo
doce1'e », ("H) diz a este proposito Usual'do. (HH)

Já que hoje, seguudo os votos e imposiçãO dos jesuitas, vão
converter tambem essa lenda em artigo de fé, facil é de prevêr
(porque, no comer, tudo está em começm') que a Ordem ha de ir
extrahindo, para o deante, do copioso thesouro das tradiçües
e do cabedal das doutrinas theologicas de sua predilecção, mais
de umajoia, que ha de impôr como artigo de fé ao mundo avido
de dogmas. A uoutrina do probabilismo, por exemplo, que lhe
não é menos cara do que o Syllabus e a infallibilidade do papa. Que
brilhante j llstificação não seria afinal pum essa ordem, alvo de
tantas censuras, se o complacente concilio, pela mesma occasião,
viesse a sellar essa doutrina como art.ig·o de fé !

Sabe-se, finalmente, que espera ainda a Or'dem on tl'O serviço,
não menos assignalado. Trata-se de alcançar que a santa assem
bléa a clesig'ne como particularmente destinada, por uma vocação
especial, a dirigir os gymnasios e os estabelecimentos de educa
ção superior; em virtude do que, comprometter-se-hiam os bispos
ao mesmo tempo a, tanto que tiverem qualquer acção nesses es
tabelecimentos e escholas, entregaI-os aos padres da Oompanhia.

Seria, portanto, immensament,e desejavel, por ventura, até,
necessario, que a doutrina moral da· Or'uem, essa chaga sempre
aberta em sua reputação, fosse cicatrisada com um decreto
conciliar.

(') De Nom. Div., cap. 3.
(••) De glo1'ia ma1·ty". r. cap. 4.
(••• ) cc Antes queria a igreja, por s.obria cautela, permanecer na ignoraDCia,

não violando a fé, do que professar crenças frivolas e apoCI')rphas. (Do tl'aductul'
b1'asilei?·o).

( ....) USUAI\DI, Mm'tYl'ol. 18 calendas septembl'is.



DA Ir FALLIBILIDADE DOS PAPAS

Do ultramontanismo

Consiste o pensamento fundamental do ultramontani'smo
em que, toda a vez que tractamos da igreja, seus direitos,
seu poder, alludamos sempre ao papa, e a elle só. (C Quando
fallamos em igreja », diz, no começo do seculo XVII, o jesuita
Gl'etzer (professor em Ingolstadt, e um dos mais sabias theologos
da Ordem), C( é nosso proposito designar o papa.» Considerada
em si me:::ma corno a commuuhão dos cl'entes, clerigos e bispo:,
é a igreja, no dizer do cardeal Caetano, escrava (serva) do papa.
Nem no seu complexo, nem nas suas partes (as igTejas na.cionaes),
póde ella querer, dilig'enciar, approvar, ou reprovar qualquer
cousa, que se arrede, pJ,' i: J::iCJ que seja, da vontade ou pensa
mento do papa.

N'um artig'o da Civiltà, int,itnl' elo O papa, pcte elos c?'el1les,

diz-se: « Não hasta saber o povo que o papa é o chefe da
igreja e dos bispos; releva comprehendel' tambem que do papa
decal'l'e até a fé, até a vida religiosa; que o papa consLitue o
vinculo existente entre o catholicos, e é a força que os anima;
que é quem dispensa as g'raças do espirito, distl'ibue os bene
ficias promettidos pela religião, preserva a justiça, e protege os
Opprimidos. E tudo isso ainda não basta. Importa, outro
~im, refutar as accusaçües, com que têm taxado ao papa os
1mpios e os protestantes. Cumpre mostrar o bem, que em
todas as epochas o papa e o papado têm feito á sociedade civil,

P. c, 6
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aos povos italianos, ás familias, aos individuos, especialmente
quanto aos interesses temporaes. )) ("\')

Argúia outr'ora s. Jeronymo aos discipulos de Pelagio de
que a theoria delles attribuia a Deus haver de uma vez por
todas apparelhado a machina humana como um relogio, e
depois adormecido, por não ter mais qne fazer. Aqui eRtá o
aspecto jesuitico da doutrina. Deus adormeceu; mas faz-lhe as
vezes, reinando na terra, o sen vig'ario, sempre vig'ilante, infal
livel sempre, distribuidor de mercês e penas. Applicam ao
papa aquillo de s. Paulo: « Por elle nos advem a vida, o mo
vimento e o ser. » A .essa altma mal tinham-se elevado apenas
alguns canonistas italianos, no seculo XV. E era exactamente
a esses aduladores, ávidos de proventos, que accusavam, em
Roma, como fautores da corrupção diffundida na igreja pelos
papas. Quanto, porém, se fizera até então, para exaltar a dig'
nidade pontificia, foi depois ultrapassado sob a direcção da
nova ordem nascida no seculo XVI. Graças a Bellarmino e a
outros jesuitas, houve quem chegasse, em certos escl'ipto!o, a
desig'nar o papa como-vice-Deus.

É assim que, depois de ter explicado como Deus depositára
nas mãos do papa todos os thesouros da revelação divina, da
verdade, da justiça e das diversas .charismas, constituindo-o de
tudo guarda e administrador, veio dar a Civiltà na consequen
cia de que o papa continúa neste mundo a obra de Christo, e
é, em relação a nós, o mesmo que liavia de ser o Christo, se
em pessoa e visivelmente governasse a igreja na terra. (H) Um

(.) Anno de 1867, T. Xli, pags. 86 e seguintes: .
« Non basta cbe ii popolo sappia e sere (ii Papa) ii capo della chiesa c dei veSCOVI:

bisogna che intenda da lui derivare la propria lide, da lui la propria vila religiosa
in lui resiedere ii vincolo che unisce insieme i cattoLici, la forza che li convalida,
la guida cke li dirige: lui esser'e ii dispensiere delle grazie spirituali, lui ii promo:
tore dei beneficii cbe la religione impartisce, lui ii conservatol'e della giustizia, .lul
ii protettore degli oppressi. e cio solo basta: si richiede di piu abe delegull:sl
le accuse laneiate contro dei Papa dagli empii e dai protestanti, e che dimostnsl
quanto benefico alle soeietà eivili, ai popoli italiani, alle famiglie IJ agli indivldul
eziando in ordine agl'interessi temporali, sia stato in ogni tempo iI Papato e II
Papa. »

(' ') Anno de 1868. T. UI. Pago 259: . .
« I tesori di questa rivelazione, te ori di giustizia, tesori di carrsml,

venere da Dio depositati in terra nelle mani di un uomo, che ne e ~olo dispen
siero e custode.... que t' uomo e ii Papa. Cib evidentemente e racchiuso nella
sua stessa appellazione di Vicario di Chri to. lmpel'ocebé, se egli sostiene rn
terra le veei di Cbristo, vuol dire che egli continua nel mondo l'opera. di
Christo; ed e rispetto a noi cio che sarebbe esso Christo, se per se medesuno
e visibilmcnte quaggiu governasse la Chiesa. »
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pa. so mais, portanto, e basta, para declarar que o mesmo papa é
uma encarnação de Deus.

O ultramontanismo é, portanto, essencialmente o mesmo que
o papismo. D'onde, é infallivel o papa, toda a vez que proferir
decisões, nM só em questões de fé, como no dominio moral,
acerca das relações da relig'iao com a sociedade, da igreja com
o estado, e, até, das instituições nacionaes. Requer cada uma
dessas decisões em todos os catholicos uma submissao absoluta
e sem reservas: cumpre-lhes respeitaI-as no faliar e no proceder.
D'aqui vem que, aos olhos do ultramontanismo, é completamente
monarchico o poder do 'papa sobre a igreja, e nao conhece, nem
tolera limites. Cumpre que o papa seja soberano absoluto: fóra
delle, todos os demais ficam reduzidos a servos e mandatarios
seus, nao sendo, em ultima analyse, mai que executores, mediatos
ou immediatos, das ordens de quem a seu sabor póde limitar
lhes, ou retomar-lhes o poder.

Quer o nltramontanismo que tanto mais normal e brilhante
seja a situação d'a igreja, quanto mais se alarg'ar por toda parte
o governo romano, quanto mais este a administrar, a fisca
lisar, a regular, de de os casos particulares até ás questões
nacionaes, Importa que Roma actúe como gig'antêa machina
administrativa, Brim'eu de cem braços, re olvendo em ultima
alçada todas as questões. Ella apodera-se do direito de admoestar,
da censura, de todos os meios repre.'sivos, e põe a mira na mais
completa uniformidade. RomanisG?' todas as ig'l'ejas, abafar,
quanto ser pos:a, toda a vida ecclesiastica em que houver cara
cter nacional, - este o ideal dos ultramontanos, Em verdade,
parece-lhes que, para todas as nações, é dever e missão de
consciencia imbuirem a vida no pensamento clerical italiano, e
ageitarem o mais possivel o sentimento ao modo especifico de
sentir costumado em Roma, Nem p(ldem cleixar de fazeI-o,
quando a Civiltà annuncia precisamente: « Se n'outro tempo
foram os judeus o povo de Deus, o povo romano o é hoje, em
virtude de uma dignidade sobrenatural. » ("')

. (.) Anno de 1862, t. lU, pago 11. « 50pl'anaturale essendo ii fine, per cui
IddlO C~?serva lo stato romano, sopranaturale in qualche modo si vedra essere
a dlgnIla cli questo popolo. »

O que cIJamam povo romano é cousa que absolutamente não existe; porque
consta apenas de um ajuntamento de italianos em fiuctuação constante, e especial-
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NãO ha, no entender do ultramontano, cousa mais elevada
que o practicado e decretado em Roma. Para elle é a cidade
santa uma repartição de demandas, uma officina ecelesiastica,
ou antes, LIm oraculo permanente (SI.I,l1Wmm oractdtL?n, diZ do
papa a Civiltà), que tem sempre, a pedir por bocca, uma solu
ção para cada caso duvidoso, para qualqtler difficÚldade practica
011 scientifica. Levem-se embora outros, no apreciar os suc
cessas, pela sua consciencia relig'iosa, pelas leis moraes que
nelles tenha desenvolvido a vida ecclesiastica; o ultramontano
troca essas leis ethicas da ig'reja pela auctoridade romana, pelo
incomparavel exemplo dos habitas e costumes da cidade eterna,
Se arrancam, em Roma, a força, da casa dos paes um joven
israelita, para o educar no christiani mo, parece facto normal
ao ultramontano que o direito n"tural do. homem obedeça á
lei romana, por muito tarde que tenha sido inventada. Tomam,
entretanto, os theQlogos o direito natural como synonimo de
direito divino; por onde, elevam-n'o acima dos estatutos pura
mente humanos da igreja. Nos Estados da IgTeja, ainda
hoje, excommung'a a inquisição o filho ou filha, que nãO denun
ciar os paes, e os não entregar ao carcere, quando comerem
carne, ou se desjejuarem com algum lacticinio em dias de
abstinencia, ou lerem livros prohibidos; mas o ultramontano
justifica essas disposições. Se, com essas loterias dirigidas ás
escancaras por padres, o g'overno romano favorece a paixãO
do jogo e a ruina de famílias inteiras, - no mesmo ponto a
Ci'viltà faz a apolog'ia da loteria, comquanto sob pena de ex
communhão a prohibissem Alexandre VII e Benedicto XIII.
Se é costume de certos clerig'os em Roma (os appellidados p1'et~

di piazta) põrem-se nas praças publicas á espera de que os
transeuntes os alug'uem para as missas, menos edificante não é,
aos olhos do ultramontano, esse espectaculo, do que o trafico

mente de clerigos de todos os pontos da França. Além do que, esses elogios
parecem phrases arrecadadas de antigos tempos, e que sobrenadam ao passado.
Assim, por exemplo. já em 1626, o prior e confessor Correria, em Padua, enun
ciava-se deste modo: « Oxalá que os italianos sublimem-se ácirna de todas as
nações, em consequencia da prodigiosa mercê, que Deus lhes fez. dando-lhes no
papa um soberano espiritual, que precipitou do throno grandes reis, impera,dores
ainda mais poderosos, e os substituiu por outros, -soberano a quem pagam tl'lbut~,
ha tanto tempo, os mais opulentos reinos, a ponto de se não ter visto JalDals
cousa egual, e que distribue a seus cortezãos riquezas em tanta maneira COpiosas,
que nenhum rei, nenhum imperador teve algum dia tanto que dar. )
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de'ilas indulg'encias para que o cicerone chama a attenção dos
estrangeiros, depois de lhes tet' mostrado as curiosidades e
encantos de Roma. A.ffigura-se-Ihe, pelo menos, desculpavel
que se mantenha ainda alli o systema de indulg'encias e dis
pensas como fonte de rendas financeiras; que, por exemplo,
nos altarEi;::; de certas igreja privilegiadas, vendam-se indul
gencias á rasão de um SGudo cada uma" proporcionando assim
pabulo á mais crassa das superstições, a da remissão das almas
do purgatorio. A.pprova o uso de affiançarem-se aos ricos,
mediante altos impostos, dispensas matrimoniaes, que se dene
gam aos pobres. A.pprova qne, não obstante o tex.to formal
dos tractados, Roma (como não ha muito succedeu em terra
alJema) atreva-se a chamar a si nma cathegoria inteira de
causas matrimoniaes, constrangendo os filhos de um paiz a
manterem em paiz estranho pleitos dispendiosos. Todavia, essa
nova tentativa chegou a p~recer demasiadamente affouta aos
mesmos bispos nacionaes, que, dirig'indo a Roma sérias recla
mações, obrig'aram-n'a a ceder momentaneamente do propo~ito,

deixando a questãO no pé em que se achava.
Por seu lado, Roma não transcura meios para consolidar a

catholicidade toda nestas idéas, neste modo de sentir clerico
italiano. Concorrem os italianos em proporção maior que a de
nove decimos, para compôr as congreg'ações e o funccionalismo
da côrte romana. São elles que administram e fiscalisam o mundo
catholico, mediante· decisões emittidas em nome do papa, e
instrucções miudamente circumstanciadas. Cumpre, por assim
dizer, que toda a respiração relig'iosa se effectue á italiana. Fót;a
de !talia, e onde quer q,ue fôr possivel, devem occupar o epis
copado homens que vão buscar em Roma a inspiração catholica,
ou que, ao menos, tenham sido formados pelos jesuitas e seus
discipulos. Quanto mais pedidos endereça a Roma um paiz ou
uma diocese, mais Roma lhe distribue dispensas, indulgencias,
privilegios de altat'es, objectos consagrados, etc. Essas dioceses
sel'ÚO celebradas pela sua piedade, pelo seu sentir verdadeira,
Illente catholico, em proporção dos brindes pecuniarios que
remetterem. Entende a eôrte romana que é 'impossivel chegar
o mundo á catholicidade, sem que toda a gente, em todos os
pontos attinentes á relig'ião, manifeste-se e funccione á italiana.
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Emquanto, pois, o allemão, o feancez e o inglez resistirem a
fórma italiana, a um geito intelIectual, a uma praxe, a actos
de devoção que repugnam ao sentir nacional j emquanto conti
nuarem a forcejar em repellir a invasão da fórma estrangeira,
-por isto só estarão em caminho errado; não sel'ãO j'\ verdadei
ros catholicos, mas catholicos liberaes,-porque é nestes termos
que a companhia de Jesus exprime a differença que nós signi
ficamos com as palavras ultramontano e catholico,

Consequencias do dogma da infallibilidade

o pensamento ultramontauo todo res-ume-se na concepção
da infalIibilidade pessoal do papa j por onde, aifil'lnam os jesui
tas que a aspiração dos erdadeiros catholicos está em que elia
seja solemnemente definida no concilio vindouro. Se effectiía
mente vier a cumprir-se esse desejo, crearão um principio novo,
de incalculavel alcance tanto em relação ao passado como ao
futuro j - principio que, como se tornar inviolavel, governara
logo os espíritos, e os forçará a urna submissão absoluta a
qualquer aresto pontificio no terreno da relig'ião, da politica, ou
das sciencias ·ociaes.

De feito, nãO poderá mais haver incurcão do papa em ter
reno estranho, _desde que a elle só pertença determinar a seu
talante as fronteiras do seu ensino e dos seus actos, e que cada
uma demarcação destas tenha o cunho da infallibihdade. Então,
quando tiverem acabado de quebrar o aferro cégo de muitos
theologos catholicos á antig'a tradição e á ig'reja dos seis pri
meiros seculos, e se houverem desfeito inteiramente desse temor
pec1antesco a dog'mas uovos j então, quando tiverem posto a
margem o canon de Viceute de Lerins, que vig'ora ainda aqui e
alIi, e não reconhece por dogma seni:\Q o que foi acreditado

. sempre, em toda a parte e por todos, « qtwd sempe1', ubíquc, nb
omniblbs c1'e<litwn est » :- a todo papa ficará plena liberdade de
exercer desassombradamente o poder dogmatico creador, de
converter seus pensamentos privados em cabedal commum, obri
lS'atorio ~ igreja inteira, l:;;so, qtbalqtbe1' q'ue seja a igno1'ancia deltas;.. . . .
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porque a completa ignorancia theologica, previram-n'a já os
theolog'os da companhia de Jesus, como hypothese capaz de rei
terar-se assaz frequentemente entre os papas, segundo o que já
se tem visto. Um delles, o professor Erbermann, de Moguncia,
lembrou, até, que « um papa absolutamente ignorante póde
optimamente ser infallivel, po?'quanto Deus out?' ora mostrára aos
homens o caminho recto, (azendo (aUar uma jtbmenta,» ('f.)

Dogmatisada a infallibilidade, aquelle que ousasse contestar
ojusto titulo a qualquer dogma novo, cunhado na casa de
moeda do Vaticano, ficaria sujeito, nesta vida, ccnforme o pa
recer dos jesuitas, a ser banido da igreja, e, na outra vida, in
correria em condemnação eterna. Os concilios tornar-se-hão para
sempre superfluos. De feito, para à futuro reunir-se-hão ainda,
em Roma, afim de rodear de mais faustosa pompa as canoni
sações papaes ou outras solemnidades; mas não terão mais
nada que entender no!'; dogmas. Em verdade, a idéa de sanc
cionarem elles por si arestos de um papa, emanados já de uma
inspiração divina (como fez, por ex.emplo, o concilio de Chalce
donia, approvando, apoz consciencioso exame, a carta dog'ma
tica de Leão I), seria querer augmentar com lanternas o esplen
dor do sol. De ora em deante, o dp.finiens subscripsi, de que usavam
os bispos, para contra-firmar as resoluções assentadas nos con
cilios, ficaria sendo uma blasphemia.

A. infallibilidade papal, uma vez estal)elecida pelo concilio
como artigo de fé, imprimirá impul o a uma revoluçãO theolo
gica, ecclesiastica-e, até, politica-, ue que bem poucos hoje
ava1iam com ex.acção a natureza, e menos que olItros os que a
provocam e exploram, sem ver que mãos humanas não serão mais
capazes de conter-lhe a torrente, Reali ar-se-ha então este dicto:
« Em verdade, ainda uma vez assu::;tar-te-has de assemelhares
te a Deus,»

Primeiro que tudo, em virtude de uma necessidade urg'ente,
esse dogma de novo cunho impor- se-ha como pedra angular e
alicerce a todo o ~dificio da doutrina catholica romana. Ficará
reduzida a acti vidade total dos theologos á qupstão de averi-

(') \JIENIC, Cathol. Mogunt., 1645, cap, VI, pago 97: «( Quomodo hinc infertur,
n~s fidem salutemque nostram ab unico tali homine suspendere et non potius
a eo. qU'i novit etia.m pel' asinam loquentem di7'ige)'e itel' nost)-um, , , ))
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gllar se podem, ou não, descobrir sentença papal, que abone tal
011 tal doutrina; todos os seus esforços, em apoio della, ten
derti.o s6mente a desencantar e compilar documentos j l1stifica
tivos. A par do oráculo do Tibre, uráculo vivo, que falla só
pela propria inspiração, e accessivel sempre ás invocações, qual
quer outra auctoridade empallidecerá..

Para que é mais esse penoso excavar na Biblia'? a que
presta ainda o estudo da tl'adição, que nos consomme o tempo, e
demanda tão arduas condições, tanta scieocia anterior, quando
uma sentença de um pontifice póde anniquilar com um sopro o
consciencioso labor theologico de uma g'eração inteira, quando
uma pergunta por telegl'amma póde, em algumas horas 011 em
poucos dias, receber de Roma uma resposta arvorada immedia
tamente em artigo de fé, em axioma dog'matico '?

De um lado, simplifica-se, portanto, consideravelmente 11

missão dos theologos ; mas, por outro, ha de complicar ·se g'randc
mente, e tornar-se mais custosa. Já uma vez uma virgula apenas,
numa só bulIa (a de Pio V contra Bajus), suscitou pelldencias in
terminaveis, por não se saber se a devemos assentar antes ou
depois de cel'tas palavras, e depender da situação dessa vii'gula
todo o sentido theologico da bulia, Ora, infelizmente, a contes
tação iniciada ha tantos seculos não póde mais ter fim, em
bora examinado o orig'iual romano; porque este, confur,ne o
theor antigo, não tem ponctuação.-Que succederá para o fu
turo'? Os rabbinos dizem: « Cada traço da Biblia encerra the
somos de sciencia »: com qualquer traçosinho elas bulIas papaes
vae agora succeder o mesmo, Aqui está como a theologirl, en
tregue que seja á escola ultramontana, promette fé:Lzer-~e cada
vez mais talmudica.

Erros e contradicções dos papas

Para provar com a historia da igreja a doutrina da infalJi
bilidade papal, mister será commettam falsificar toda essa historia
de um a outro cabo.

Releva explicar e conciliar as declarações pontificias, tanto
-as que contradizem o dogma, como as que mutuamente, se ex-
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cluem (O que ás vezes succede n'um só papa); releva apresentar
essas declarações, ora anti-ecclesiasticas, ora annulladas alterna
damente umas pelas outras, releva apresentaI-as sob tal aspecto,
que pareçam na essencia perfeitamente dogmaticas, desde que
se eliminar a esta, ou accrescentar áquell outra, uma palavra:
releva demonstrar que nao offerecem contradicçao nenhuma, e
que em summa todas vêm a dizer a mesma cousa. Rasão será
que os theologos futuros frequentem as escholas rabbinicas, se
bem que possuam já bastantes materiaes os casuistas da com
panhia de Jesus.

Na arte de tractar e maltractar a historia ecclesiastica, se
gundo as tendencias que os inspiram, são eUes mestres provectos.
A seus olhos nunca existiu difliculdade nenhuma em forgicar a
historia da igreja: nesta ordem de idéas têm já fornecido as
mais incriveis amostras.

Não é nosso animo lembrar aqui mais (lo que °a falsificação da
historia ecclesiastica de Hespanha, que emprehenderam em larga
escala, não nos occupando em relatar o zelo com que inventam e
divulgam milagres apochryphos e as muitas historias de santos,
que o mundo crente lhes deve. Á Hespanha deram uma historia
ecclesiastica inteiramente nova, conforme aos designios da sua
ordem, aos votos da nação e ao dogma da Conceição Immacu
lada; historia que, como era natural, não se poude suster,
emquanto um deIles, Roman Higuera, não forjou chronicas, e
compoz monumentos archeologicos, com o necessario apparato
de reliquias, cuja authenticidade houve de ser provada mediante
milagres especiaes, postos em scena exactamente para esse
effeito.

Para esclarecer a questão da infallibilidade, não podemos
deixar de relembrar algumas dessas difllculdades historicas.

Innocencio I e Gelasio I, aquelle em uma carta ao synodo
de Milevo, e o segundo n'uma epistola aos bispos de Picenum,
declaram tão indispensavel ás creanças a communhão, que re
mettem ao inferno em direitura as que morrerem sem têl-a re
cebido C"), doutrina que o concilio de Trento, verdade seja que
alguns annos mais tarde, cobriu de anathemas.

(') S. AUGUSTINI. Opp.-Il, 640, e Concil. CoI. Ed. LABBE, 1V.-1l78.
P. c. 7
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É ensino ifivariãvel da igreja que a otdenáção de um M.
cerdote feita PQr um bispo é irrevog'avel e válida para todo o
sempré, não importando a dig'nidade pessoal ou indignidade do
consagrante. Neste artigo de fé assenta o valor de todos os
sacramentos, excepto o baptismo; p01' onde, na igreja, consi
derou-se em tod0s os tempos com horroI' umâ reordenação, como
crime, e affJ'onta ao sacramento. Mas a tal ponto declinaram
em Roma as sci<mcias e o ensino doutrinal, durante a epocha
da assolação subsequente â.s interminaveis g'uerras dos gOUQS e
lombardos na ltalia central, que a propria tradição dogmatica se
turvou e confundiu. Bntão, a partir do seculo VIII, entraram a
cassar as ordenações effectuadas por certos papas, e a ob-tigar à

reoI'clenar-se os padtes e bispos ordenados por esses. Depara-se
nos o primeiro exemplo em 769; quando o papa Constantino n,
que á mão armada assenhoreara-se da sé pontificia, e dura,nte
trez mezes a' occupára, foi privado da vista e deposto por um
synodo, que anuUou todas as ordenações por elie feitas.

O mais grave neste ~enero, porém, succedeu pelos fins do
seculo IX, morto o papa Formoso. Tã.o repetidas vezes annulla
ram as con$agrações por elie feitas no decurso de cinco annos,
que a igreja italiana inteira viu-se abysmada na mais r.ompleta
desordem, sobrevindo geral incerteza quanto a saber se havia
ainda na Italia sacramentos validos. Âuxilius, contemporaneo
desse.') factos, teve occasião de dizer: « Com essas ordenações e
reordenações geraes (on/;inatio, exo?'dinatio' e supe1'O'/'dinatio) tanto
se tem feito em Roma, que ha v!:nte annos está interrompida e emtincta
na. Italia a relig'ião cMistã. »

Com a mais notavel contraclicção, papas e synodos senten
ceavam ora pelo valor, ora pela nulliclade das consagrações j e
tinha-se já perdido em Roma toda a noção exacta sobre a dou
trina relativa á ordenação. Elll nome desses numerosos sacer
dotes e bispos cuja carreira ecclesiastica era posta em duvida
pelos decretos de Estevão VII e de Serg'io III, reclamava Auxi
lius, no fim da seg'unda carta, a legitima deliberaçã.o de um
concilio geral, como unica auctoridade capaz de pôr cobro aO

cahos occasionado pelos papas. ('lo)

rl MABILLON. Analccta. Paris, 1723.-Pag. 39.
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Ma& nn,o se effectlJ.ou tal concilio; continuou a dominar em
Roma a incerte~a El a confusão dog~atica. Nos mei1}dos do
seculo XI rompeu a grande lucta contra a simonia, que efltão
egualavam comp1etq,mente fi. heresia. Mais uma vez foram de
claradas invalidas as ordenaçües feitas por bispos criIIlinosos de
simonia. Em virtude disto, Leão IX, segundo a narrativa de
Pedro Damião, praoticou Ulll sem conto de reordenaçües. ('f)
Como regra instituiu Gregorio VII, nos sel1s cinco synpdos
romanos, que toda a consagração simo)liaca era destituida de
valor. Chegou, até, a ser acolhido no decreto de Graciano o
principio, estabelecido por Urbano II, de que, não possuindo
nada em si, tambem nada, em ca~lO nenhum, nem mediante a
ordenação, póde o simoniaco transmittÍl'. (H)

Em tudo isso vê-se como estrictamente dependem uma da
o\ltra a practica e a doutrina. Se os papas procederam como
procederam, foi pela falsa idéa, que tinham, acerca da força e
natureza desse sacramento, idéa em suas consequencias extre
mamente funesta; e, se, nessa épocha, geralmente os tivessem
por infalliveis, a confusão teria invadido, a perder de vista,
não só a Italia, mas a Igreja até ás ·suas extremas.
. Em contraposiçãO ao papa Pelagio, que, de accordo com a

igreja oriental e a occidenta1, declarára absolutamente necessaril},
na ceremonia do baptisI;Ilo, a invocação da Tr.indade, Nicolau I
aillançava aos bulg'arios que era completo o bl;lptis.mo adminis
trado só em nome de Christo. Desse modo. expunha os chris
tãos daquelle paiz ao perigo de um baptismo invalido. E..se
mesmo papa foj o que declarou nullas as confirmações realisadas,
conforme a antjga tradição da igTeja de ARatolil;t, pelos padres
gregos, e mandou eonfirmar de novamente por um bispo os que
jâ. o tinham sido. Assim que, recusou esse papa de facto a
toda a igreja gr.eg·a a funcção de um sacramento, serp.ea;ndo
desta arte o germen de uma irritação" que ao depois tro;uxe o
scisma definitivo. (H'f)

Estevão II (III) auctorisou a desfazer-'se um casamento con-

.-.rr .lJilll (")
(0) PETRI D.UIIANI. Opuscula.-Pag. 419 .~·a!-.l7 .b'lól (",
('0) Caus, 1, 9. 7) q. 24. . _ .b3:-.~~"\:m(\·' 1?:I~:rh.k '-')

('tO) Concil • .c:oll.-:!J;d. LA.I~DE VI'.J51@.qso ,'\l)s\';) fi!. ';)(1 .07.J.W1ZJ.J (.... )
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trahido com uma escrava, e a receber-se outra mulher, ao passo
que os demais papas declararam sempre indissoluveis as allian
ças entre livres e escravos. ('1')

Foi Estevão ainda quem concedeu que um baptismo feito,
por força de necessidade, com vinho, era um sacramento va
lido. (H)

Tentou Celestino II affrouxar o vinculo do casamento, de
cidindo que, se algum dos esposos caísse em heresia, estava
dissolvida a alliança. Innocencio III rejeitou essa decisão, mo
tivo por que Adriano V averbava de hereje a Celestino. Para
o deante, nas collecções manuscriptas de ordenações papaes,
consummiram essa decretai; mas ainda entre os manuscriptos a
vju o theologo hespanhol Affonso de Castro. ('I'H)

No synodo de Roma, em 1059, renovou Nicolau II o erro
capernaíta, refusado por toda a igreja, e contradictorio com o
dogma da impassibilidade do corpo de Christo; erro que con-'
sistia em crêr que, na Eucharistia, tocamos sensivelmente (sen
sualite1') , com as mãos, o corpo de Christo, e o partimos e tri
turamos com os dentes. Nesse synodo, ao mesmo tempo, Nicolau
constrangeu Bérenger a reconhecer esse erro. Lap.franc censura
a Bérenger o ter querido mais tarde responsabilisar por essa
doutrina, em vez do papa, ao cardeal Humberto. (HH)

Para mostrar o poder papal em todo o esplendor da sua di
vina omnipotencia, engenhou Innocencio III a nova doutrina de
que o laço espiritual, que prende o bispo á diocese, é ainda
mais intimo e mais indissoluvel que o vinculo-carnal, diz
elle-, que liga o esposo á esposa. Emquanto a elle, s6 a Deus
está reservado o direito de quebrar esse l!tço, isto é, de trasladar
um bispo de uma para outra igreja. E, sendo o papa, na terra,
o representante do verdadeiro Deus, a elle, e s6 a elle, nM pela
auctoridade humana que exerce, mas por sua divina auctori
dade, cabe desdar esse laço indissoluvel e sagrado; porque

(.) Ibid. VI.-1650
(..) Ibid. VI.-1652.
(*") Adversus haeres .-Ed. Paris.-1565, I, 16. el. MELCR. CANUS. pago 240.
(*,U) LANFMNC. De Euchar, cap 3, Opp. Ed MIGNE.-Pag. ~12.
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entS:o nao é um homem que desata, é Deus. (") Innocencio III,
que, como vimos, reprovára solemnemente o decreto de Celes
tino III acerca da dissolubilidade do casamento, perdeu de vista,
procedendo assim, o corollario, que nesta ontra decisão se
contém, de que, sendo menos forte e menos sagTado o laço ma
trimonial, o pontifice o póde romper tambem: enleiou-se in
conscientemente na sua propria contradicção. D'aqui veio que
muitos canonistas acceitaram esta consequencia como justa de
dUCÇão da sua doutrina.

Bem ignorante em theologia mostrou-se Innocencio III no
declarar que o V livro de Moysés, uma vez que tem o nome de
Delde7'onomio, isto é, segundo lim'o da lei, devia applicar-se tambem
a igreja christã, que é a segunda igreja. (H) Parece que o

.grande papa nunca leu o Deu.te?'onomio; visto que, aliás, diflicil
mente acudir-lhe-hia a idéa de tornar de novo obrigatorias para
os christãos as disposições prohibitivas do Antig'o Testamento
acerca da alimentação, os preceitos sanguinarios de guerra, a
crueza das leis penaes, a interdicçao de roupas de lã e linho,
etc. E, sendo que o Deuterúnomio, de mais a mais, auctorisa os
judeus a separar-se da consorte, log'o que lhes ella desagrade,
corria Innocencio mesmo, em relação á doutrina da igreja acerca
do casamento, o risco de cair em erro ainda mais grave que
CeIestino III.

É particularmente instructiva, quanto ao ponto que nos está
occupando, a historia das approvações e perseguições que a re
vezes soffreu dos papas a ordem dos franciscanos.

Na decretaI Em'iit qui semir:at formúla Nicolau III uma inter
pretação á regra de s. Francisco, onde aflirma ser santamente
meritoria toda renunciação á fortuna individual ou á proprie
dade collectiva, allegando que o proprio Christo e os primeiros
fundadores da igreja 'a tinham ensinado e confirmado com o
exemplo. Em virtude disso, quanto possuissem de seu o fran
ciscanos, não deviam tel-o como propriedade, senão como uso-

(.) Decret. de t,oanslat. episcop. cano 2, 3, 4. Trazia comsigo essa doutrina
Um n~vo artigo de fé; porquanto, durante muitos seculos, ignorou a igreja que
Pior .dlreito divino as rejeições, remoções e exonerações de bispos dependessem ex
cUSlvamente dos papas.

(,.) DecretaI. « Qui filu sint legitimi ), cap. 13,
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fructo; e, por úrdem do papa, á igreja romana tocava o direito
de propriedade.

A. essa decretaI accrescentou expressamente Nicolau que
a explicação, nella exarada acerca da regra de s. Francisco,
havia de ser definitivamente mantida, e seria lida nas escholas,
commentando-se palavra por palavra, como qualquer' outra con
stituiçãO ou decretaI. Sob pena de excommunhão, prohibill alle
toda glosa que a interpretasse contra o texto litteral.

Não existe a mini ma duvida de que, nessa circurnstancia,
era proposito de Nicolau emittir uma solemne decisão quanto a
fé. Na sua explicação não falla só á ordem dos franciscanos,
mas tambem ás escholas (universidacles) é á igreja inteira.

Depois, Clemente V, na decretaI Exi'l)i de Paradiso, renovou
a ordenação que attribuia á igreja romana o direito de proprie
dade sobre os haveres dos franciscanos. No mesmo sentido
expl'imiu-se ainda João XXII, na bulla Quurumdam, asseg'urando
que a declaraçl10 de Nicolau III era salutar, iüabalavel e clara.
Mas João, tanto que entrou em confiicto com os franciscanos,
parte porque diligenciava reprimir-lhes as exaggerações de po
breza evangelica, em que se demasiavam até ao ridículo, pa.rte
porque do seio dessa ordem tinham surgido violentas accusa
ções contl'a a corrupção da côrte papal, e por se reclamar em
alta voz, no seu gTemio, para a igreja, uma grande reforma,
João, repetimos, começou pouco a pouco a attenuar a consti
tuiÇão de Nicolau III, até onde lhe era licito chegar sem fazer
mal á sua reputação.

Principiou supprirnindo a exco~munhão comminada a qual
quer interpre'bação não litteral relativa á applicação da regra
franciscana; depois combateu certos preceitos dessa constituição.
Np,sse meio tempo, crescêra sempre a vehemencia dá discordia;
alliacl.os a Luiz de Baviera, os espi?'ituaes entraram a taxar de
hereje a João. EntílO, declarou este, numa simples bulla, que
a distincçã0 enbre mero usofructo e propriedade de uma cousa
era impossivel: que não aproveitava nem á igreja nem á per
feição christã. Emfim, regeitou como heretica e opposta ao
ensino catholico a doutrina de SeU predecessor, que attribuia a
Christo e aos apostolos o terem sido, em palavras e acções, pro
tótypos dessa pobreza, a que armavam os franciacanos.
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Offereci~-sé assim á igreja o" contristador espectaculo de um
papa a accusar outro de heresia: o que, em declarações
solemnes, Nicolau III e Clemente V haviam louvado como justo
e santo, o papa subseqnente estygmatisava-o, de modo não
menos solemne, como inj usto e pernicioso. Por seu lado, reno
varam então os franciscanos contra João XXII a accusação de
heresia, com tanto mais auctoridade, quanto « o que· nma vez
derivára da fonte da sabedoria" e o que os papas tinham já
uma vez defiuido acerca da crelilça e costumes, não n'o podiam
mais pôr em duvida os successores delles. » (1') .

João XXII, porém, conden11Dou os escriptos de mllitos dos
theolo'gos' dessa ordem, como Oliva, e entregou á InquisiçãO toda
a associação dos esp'irilt~aes ou {raticellos, spgundo appellidavam
aos que faziam profissão de extrema pobreza. De 1316 a 1352,
pereceram no supplicio do fogo cento e quatorze d'entre elles,
rnartyres dessa mal entendida pobreza evangelica e da infallibi
lidade papal; porque faziam parte dos defensores dessa theoria,
então nova na igTeja.

Depois de 10I;lgas e rijas perseguições, obti veram os espi1'itt~es,

sob Sixto IV, que os satisfizessem em alguns pon tos. Tomou
a approvar esse papa os escriphos do.theologo e propheta delles,
Oliva, mandando-os, em oppoSlÇão a JOão XXII, reconhecer como
orthodoxos. Muitos papas, depois, reivindicaram pata a igreja
romana a propriedade sobre os bens da Ordem, que João XXII
recusara.

Um dos mais extensos documentos dogmaticos que os papas
têm emittido é o 'decreto de Eug'enio IV' aús armenios, em data
ue 22 rle novembro àe 1439, a saber, trez mezes depois que, com
a partida dos gregos, terminou o synodo de Florença. É uma
profissão de fé da igTeja romana, destinada a servir de regra
aos armenios, quanto a doutrina e ávida ecclesiastica, nos
pontos em que até então se haviam transviado. Ahi se expuem
os dogmas da unidade do Ente divino, da Trindade, da natu
reza humana de Christo e dos sete sacramentos. Demais d'isto,
assevera ainda o proprio papa que esse decreto, com tanta

. (48) Cf. BOSSUET: Defensio .Declarationis. -Obras. XVlII, pago 339 e segs.
Lu\ge, 1768.
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solemnidade promulgado, obtivera a approvação do concilio,
isto é, dos bispos italianos que elIe detmha ainda em Florença.

Se fosse verdadeira regra de fé esse decreto do papa, ainda,
em vez de sete sacramentos, não teria a igreja de oriente
mais que quatro; e, durante trezentos annos pelo menos,
teriam falIecido á igreja de occidente trez sacramentos,
entre os quaes um existe, cuja privação importaria fica
rem sem valor todos os outros, salvo um só.-Nesse decreto
fixa Eugenio IV a fórma e a materia, a substancia dos sacra
mentos ou das cousas de cuja eiistencia ou inexistencia depende,
segundo a doutrina geral, a existencia do proprio sacramento.
Indica uma especie de confirmação, que nunca exístiu numa
das metades da igreja, e que, na outra, só entrou em uso
depois do seculo X. Assim tambem procede em relação á pe
nitencia, enunciando, ainda aqui, como fórma essenoial do sa
cramento, uma fórmula que a igreja grega não conheceu nunca,
e que a do occidente ignorou durante mil e cem annos. Quanto
ao sacramento da ordem, se é como materia e Iórma que men
ciona o toque dos vascs e as palavras, que nesse momento se
hão de pronunciar, seg'ue-se que nem padres nem bispos teve
a ig'l'eja latina durante mil annos, ·tanto como a igreja grega,
que, não se tendo conformado com esse uso em tempo nenhum,
não tem possuido até agora nem bispos, nem padres, e, tem es
tado, portanto, privada dos sacramentos, menos o baptismo
e, talvez, o casamento. ("") Maravilha que esse decreto, com o
qual ha de subsistir' ou desabar a infalIibilidade papal, e, com
o sacramento, toda a hierarchia da igTeja, seja citado por todos
os dogmatistas, repetido por elIes, e refutado, sem que, entre
tanto, se mettam a examinaI-o os propugnadores da infallibili
dade papal. Nem BelIarmino, nem Carlos, nem Aguirre, nem
Orsi, nenhum dos apologistas da curia se detem nelIe, ou, sequer,
o menciona.

No mesmo momento em que as pretençües á infallibilidade

(.) Vêr DENZINGElI: Enchiridion symbol. et de{init. Wil·cceb.-18ó4. Pago
200, etc.

Convêm advertir que Denzinger, para dissimular dJ1 Ferto modo o ca.racl~r
puramente dogmalico desse celebre d6CJ'eto, foi o primeiro que" guardou silencIo
quanto á parte concernente á doutrina da Trindade e da Encu-n ção. que se en'
contra nps Anoaes de Rayoald, anno de 1439. .
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papal haviam adquirido já, em Roma, certa consistencia, veio
Sixto V, com a sua edição da Biblia, pôl-a numa conti:ngencia
melindrosa. Declarára o synodo de Trento que a versão de s. Jero
nymo havia de sel' o texto biblico authentico na igreja de oc
cidente; mas da Biblia latina não havia ainda nenhuma edição
autlJ.entica, isto é, approvada pela igreja. A.balançou-se a publi
caI-a Sixto V, e deu-a á estampa rodeada de anathemas e meios
repressivos de longo tempo consagrados e stereotypados. Decla
rava· a sua bulia que só essa edição, corrigida do punho delle,
devia ser empregada, e produzir fé, como a só verdadeira e au
thentica, sob pena de serem proscriptos dá igTeja os infractores,
ficando. sujeita á excommunhão qualquer mudança, de uma pa
lavra que fosse.

Entretanto, percebeu-se depois que ella estava inquinada de
erros; cerca de duas mil inexactidões se deparam alii, commettidas
pelo proprio papa. A.ventou-se então publicar uma interdicção
da Biblia sixtina; mas Bellarmino aconselhou abafar pelo me
lhor modo possivel o perigo, a que Sixto levára a igreja. Era.
seu parecer que se recolhessem todos os exemplares; que se
reimprimisse sob o nome de Sixto V a Biblia emendada de
novo, aflirmando-se, no prefacio, que por culpa dos compositores
e inadvertencia é que tinham passado as incorrecções. Foi Bel
larmino mesmo o incumbido de pôr em circulaçãO essa mentira,
mentira a que o novo papa prestou seu nome, como redactor do
prefacio. Em sua propria biog'l'aphia gabou-se Bellarmino de ter
assim pago a Sixto V o mal com o bem; porque o papa man
dill'a inserir no Indice a principal obra de Bellarmino, as Cll1!-

tl'Ot1ersias, por defenderem sómente a auctoridade indirecta, e
não a auctoridade directa, do papa na terra.

Ma , a esse tempo, succedeu nova contrariedade. Essa bio
graphia, que se g'uardava em Roma nos archivos dos jesuitas,
divulgou-se na cidade por algumas cópias. Immediatamente
propoz o cardeal Azzolini rasg-ar solemnemente o escripto, quei
maI-o, e impôl' o mais profundo segredo; visto como Bellarmino
injuriava a trez papas, retratando, até, a dous, Greg'or:o XIV e
Clemente VIII, como mentirosos. ("I')

(') Porque, rel1ecle Azzolini, não sei que haviamos dizer quando os nossos ado
versarias concluissem: « Papa potest (alli in eceponenlla Ecclesire S. SC1"p-

P. C. INT. 8
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Seria mister, entretanto, explicar como poude succeder o es
tI'anho phenomeno de que só 1869 annos depois do Christo é
que se venha arvorar em ponto de fé uma doutrina, que de
hoje em deante vae ser o principal artigo por onde comece o ca
thecismo, e em que já agora ha de assentar, como sobre outro
A.tlas, o edificio inteiro da fé e da moral. Tal é a opinião que
afllrma haver Christo instituido a cada pontifice actual como
depositario exclusivo de sua inspiração, como exclusivo guarda
e orgão da doutrina christã, fazendo que, sem e11e, a igl'eja,
como corpo sem alma e sem vista, não possa resolver pontos
de fé.

Da situação dos bispos romanos na antiga igreja

Sobre uma proposição tão fundamental como essa, reina
tlurante 13 seculos, na igreja e em toda a sua litteratura, in
comprehensivel silencio. Nenhuma das antigas fonte.> da fé,
nenhum cathecismo, nenhum dos escriptos compostos pelos padres
da igreja para dirigir a instrucção relig'iosa do povo, encerra
uma palavra, I sequer, acerca do papa, e, por muito maior rasão,
nenhum insinúa que ne11e sómente é que devamos buscar a
certeza da fé e do ensiuo. Durante os mil primeiros annos da
igTeja, nunca se recebeu como validamente decidido por uma
sentença papal nenhum ponto de doutrina.

Os bispos de Roma não tomaram a minima parte nas agi
tações, com que conturbaram a igreja as innumeraveis seitas d~

gnosticos, montanistas e chiliastas. Nem um só decreto pro
priamente dogmatico possuimos de11es, nos primeiros quatro
seculos; nem tão pouco ha, na historia, vestig'io algum de que
taes decretos existissem nunca. A.té a disputa chl'istologica,
accesa por Paulo de Samo.>ata, depois de haver oc upado por
longo tempo a igreja de oriente, e provocado muitos e grandes
synodos, passou, e terminou, sem que ne11a tivessem os papas

tt",a » (o papa está sujeito a enar. quando expõe a Esc·riptura Santa), e em
verdade errou, « non solum in exponencZo. sed 'ín ea multa perperam mll
tando » (nao só no ezpor, como até mudando pm'a peior muito~ topicos. da
Escriptul·a). Voto nella causa d,Ua beat'ificazione deZ cardo BeUa1'mmo.
Ferrara.-1761.-Pag. ~O.
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a minima partecipaçllo. Não obstante a força com que revol
veram toda a igreja as controversias christologicas e as
ag'itações a que se lig'am os nomes de Theodoto, Artemon,
Naetus, Sabellio, Beryllo, Luciano de Antiochia, não ha prova
alguma de que, durante um periodo de luctas e debates cuja
cadeia se estendeu por mais de 150 annos, exercessem
os bispos romanos sua actividade além dos limites locaes
da igreja de 'Roma, ou concorressem com alguma decisão
dogmatica.

Ocnstituiu excep.ção a isso apenas a dissertação dogmatica
do bispo romano Dyonisio. Apoz um synodo congregado em
Roma, no anno de 262, condemnava e rejeitava ella ao mesmo
tempo o sabellianismo e os termos oppostos de Diniz de Ale
xandria, Se a esse escripto se reconhecesse valor auctoritario,
muito adequado seria elle em si mesmo para cortar pela raiz a
longa heresia ariana; mas não foi conhecido fóra de Alexandria,
nem teve influencia nenhuma sobre o desenvolvimento ulterior
da contenda christologica. Demais, se alguma cousa delle co
nhecemos, é só pelos fragmentos que Athanasio mais tarde
conservou.

A igreja de Roma, ao revez, compartiu activamente, nesses
primeiros seculos, em trez questões contl'ovel'tidas: a das festas
de paschoa, a do baptismo dos herejes e a da disciplina das
penitencias. Em nenhuma das trez conseguiu levar vantagem,
nem impôr sua vontade, seus sentimentos e seus usos. Dado
que não chegassem a uma separação definitiva, as outras igTe··
jas mantiveram sua praxe diversa. Assim tambem mallogrou-se
completamente a tentativa do papa Victor de constranger as
igrejas da Asia Menor, excluindo-as da sua communhão, a
adoptar o uso romano.

Durante muito tempo agitou-se, no seio da igreja romana
e fóra della, odebate relativo ás penitencias ecclesiasticas, á sua
administração mais ou menos severa, e ao ponto de saber se
certos peccad-os graves devem trazer ao criminoso uma exclusilO
por toda a vida. Não se rastrêa vestigio nenhum de que Roma
ensaiasse qualquer tentativa, para impôr ás outras igrejas os
principias, que a esse respeito adoptára. Ainda no IV seculo,
acerca desse assumpto, acolheu o synodo hespanhol de Elvira
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preceitos completamente diversos dos de Roma. Essa divergencia
estava já em estricta relação com o dogma.

Com clareza ainda maior t succedeu que, pelos meiados do
seculo III, a disputa encetada acerca do baptismo dos hereges
assumisse um caracter puramente dogmatico, dtonde dependia
na essencia toda a doutrina da igreja quanto á força dos sacra
mentos e ás suas condições de eflicacia.

Baldou-se de todo o protesto do papa Estevão contra a dou
trina das ig'rejas de Africa e Asia, apoiada por muitos synodos,
que declarava destituido de valor o baptismo eifectuado fóra da
igreja nas communhões separadas. Estevão cheg'ou a separar
essas ig-rejas da sua communhão; mas o unico resultado, que
obteve, foi receber em troca asperas censuras acerca da sua
imcompetente intervenção. Cypriano, bem como Firmiliano de Ce
sarea, negaram-lhe de todo qualquer auctoridade para prescrever
doutrinas aos mais bispos e ás communidades christãs. Em
quanto ás ig-rejas de oriente, que não tinham tido interesse im
mediato no debate, essas, sem se impo~tarem com a theoria
romana, conservaram por muito tempo os seus usos dissidentes.

No tocante a esse pleito aflirmou s. Agostinho mais tarde
que a sentença de EsteVãO, posto fosse muito cathegoricamente
expressa, absolutamente não constituia decisão da igTeja; d'onde
a consequencia de que, recusàndo-a, Cypriano e os africanos es
tiveram no seu direito, pois que só por decreto de um grande
concilio (plenari'wn, diz s. Agostinho, aU udindo ao synodo de
Arles em 314) é que se estabeleceu para todos verdadeira obl'i
g'ação de acceitar os termos adoptados, (''')

Manteve a sé romana esse papel passivo nas controversias
arianas, que, mais do que qualquer outra questão, occuparam
a igreja, que a perturbaram por mais de meio seculo, e foram
assumpto ás deliberações de mais de cincoenta synodos. Du
rante a longa administração do papa Silvestre (314-335), menos
documentos ou vestig'ios existem de qualquer intervenção dou
trinal do que da parte de qualquer dos seus predecessores, no

(') É o que elle expoz com especialidade no seu escl'iplo de Baptismo
contra Donatistas. Opp. ed. Ilenediclin. IX.-Pag. 98-111. Os defensores da In
fallibilidade papal não sabem sair-se do aperlo, sem sacrifical' s. A~o lioho. A esle
Padre da igreja dirige Orsi formaes censu ras, e Bellarmino (de Eccl., I. 4) pon
dera-que taloe; elle tiIJesse faltado á 1lel·dade.
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correr do periodo que vae de 269 a 314. Foram Julio e Liberio
(337-366) os primeiros que se ingeriram no movimento dos
factos. Subiu, porém, de ponto ainda a incerteza, quando Julio,
no seu synodo rómano, declarou vel'dadeiro crente Marcello de
Ancyra, que publicamente ensinava o sabellianismo, e, quando
Liberio comprou ao imperador a volta do exilio, condemnando
Athanasio, e subscrevendo uma profissão de fé ariana. « Âna
thema a ti, Liberio!» clamaram então fervorosos bispos catho
licos, como Hilario de Poitiers. Essa queda dp. Liberio passou,
no decurso de toda a media edade, como prova de que um papa
é tão susceptivel de cair em heresia quanto outra qualquer
pessoa.

Quando, mais tarde, veio a soffrer violento abalo a confiança
dos fieis nesse unico meio de determinar a doutrina, mórmente
depois do máu succedimento dos synodos de Milão, de Sirmium,
de Rimini e de Seleucia; quando s. Jeronymo chegou a escrever
que « pelas decisões desses concilios o mundo inteiro vira com
a sombro que tinha-se tornado ariano»; - seria para esperar
que igrejas e crentes, desorientados, volvessem os olhos, de toda
a p.arte do imperio, á sé romana, procurando ajuda e conselho
na derradeira ancora de salvamento, na rocha da orthodoxia.

Nada d'isto, entretanto, succedeu j e, bem longe d'isso, vêmos
que,nas deliberações e agitações que, desde 359, seguiram-se
aos synodos de Rimini e de Seleucia, não se pronunciou, se
quer, urna vez o nome do papa. Só alguns annos depois é que
se nos vem deparar, por parte deste, um indicio de vida, quando,
conformando-se a um processo empI'egado contra os bispos que
tinham caído em Rimini, adoptou a praxe dos synodos alexan
drinos. ('1-)

Durante todo o seculo IV foram sempre os synodos que sen
tencearam as questões dogmaticas. Se alguem se dirigia a um
bispo romano, impetrando urna deciSão, queria dizer que essa
deciSão emanaria de um synodo por elle convocado. Em 381,
quando o segundo synodo ecumenico redigiu o mais importante
decreto que em assumpto de fé appareceu depois do de Nicea,
e formulou pela primeira vez o dogma do Espirito Santo, nelle

(') Epistolre pontif.-Ed. Constant.-Pa~. 448,
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não estava representada a igreja romana. O synodo limitou-se
a communicar-lhe as suas decisões, como fez ás demais igrejas.

Verdade é que, sob Dámaso, em 378, dous synodos romanos
pronunciaram alguns anathemas contra erros, cujos auctores
não se nomeiam; mas o papa Siricio (384-398) recusou acceder
aos que lhe sollicitavam proferisse uma decisão sobre certa dou
trina erronea de um bispo (Bonosus), allegando que não tinha
esse direito, e que, antes, o que lhe cumpria fazer era aguardar
o parecer dos bispos das pro vincias, «para desse fazer a norma
do seu. » ("') - Em compeusação, rejeitou o ensino de Joviniano,
que se manifestára dentro em Roma; isso, porém, ainda mediante
um synodo.

Maior parte do que nas controversias doutrin3es suscitadas
até então, tiveram os papas nas luct,lS dos pelagianos', por
tocarem com mais particularidade ao occidente. Decorridos cin o
annos de combate, approvára Innocencio I, annuindo ao appello
dos africanos, as conclusões dos seus dous synodos de Milena e
Carthago (417), e dec1arára heretico um li Vl'O de Pelagio. Por
occasião d'isso, exclamon nnm sermão s. A.gostinho: « Ora está
terminada a lide!» (-l'*) Enganav'a-se, porém, seg'uramente j

porque foi desse momento em deante' que a disputa se converteu
num verdadeiro embroglio, e só muitos annos mais tarde é que
deu fim, graças á decisão do concilio ecunemico de 431. De feito,
o papa Zozimo exprimiu-se, acerca da doutrina de Pelag'io, em
sentido de todo o ponto contrario ao de Innocencio, immediato
predecessor seu. Cbm grandes elogios approvou a profissão de
fé de Cele.stio, accnsado ante elle de heresia, na qual se regei
tava desenganadamente a doutrina do peccado original. AOS

bisjJos africanos exprobou severamente, pOl' terem apontado como
hereje um crente tão fiel. Responderam então esses a Zozimo
com uma carta energica, onde lhe demonstravam, não só que
persistiam no seu modo de vêr e nas suas conclusões, como que
era elle quem se deixava cair em erro. Em retribuição profe
riram anathemas contra as doutrinas de Pelagio e de Celestia,
num concilio congregado em Carthago, decisão esta que afiual
de contas o mesmo papa, eio a acceitar.

(+) Op. cito Pago 679.

(") Sermo1 131, c, 10. 0Vp, - E;d, 1\ntwerp. V. 449.
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Ha quem tenha, entretanto, pretendido que a phrase de
s. Ag-ostinho acima transcripta prova ter elle admittido ahi
e3sa infallibilidade papal, que, aliás, tantas vezes e tão cathe
goricarnr.nte reg-eitára na questão do baptismo; esse pensamento,
porém, lhe é de todo em todo estranho. A seus olhos era o
systema de Pelag-io um erl'o tão radical e tão manifesto (ape1'ta
pemicies)., que nem lhe parecia preciso um synodo, para con
demnal-o. ('I-) Escusado m'a já, no seu entender, o facto dos
dous synodos africanos, bem como a annuencia do papa ás suas
re30luçoes; podia-se log-o ter por concluid.o o pleito. Já com
energia tinha elle sustentado que uma decisão de Roma não é
de si mesma nada concludente, e, para vir a sêl-o, demanda
absolutamente um concilinm plena1·iwn. O succedido com o papa
Zozimo não podia servir senão para confirmaI-o nessa opiniilo.

Com o anno de 430 estréa nova carreira a actividade
dogmatica dos papas. Ahi tiveram ponto de partida as neg-o
ciações, que, acerca da Encarnação e da relação das duas
naturezas no Christo, protrahiram-se até ao fim do VII seculo .
.!. condemnação da doutrina de Nestorio pelo papa Celestino foi
antecipadamente red.uzida á impotencia, em virtude da con vo
cação do concilio g'eral, que o imperador ordenou; e, nesse
concilio (Ephe.so, 431), submettida a exame, foi sanccionada. Ao
despontar a controversia de Eutychio, appareceu, em 449, uma
carta de Leão Magno a Flaviano, que é o primeiro documento
dogmatico procedente de um papa. No oriente e no occidente
encontrou ella geral assentimento, mas depois ele ter passado
pela contrasteação e exame do synodo de Chalcedonia. O pro
pl'io Leão reconhecia que, }Jara tornar-se esse e cripto verdadeira
regra de fé, mister seria previamente a sancçJ.o dos bispos. (H)

Menos feliz foi depois o papa Vigilio, ao tempo em que se
deu a polemica dos trez capitulos, isto é, dos escriptos dos
theologos Theodoro, Theodoreto e Ibas, qne eram havidos por nes
torianos. Primeiro, em 546, declarou-os orthodoxos ; - no anno
seguinte condemnou-os -; mas, em 553, em attenção aos bispo.s
de occidente, revogou este ju1g-amento, facto que o pôz em lncta

(') Contra Epist. PELAGIT, I. IV, c. ult.
('tI LEONIS Ep. ado episc. Gall., apud MANSI Cancil. VI. Pago 181.
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com o sy,nodo geral, que o excluiu da communhão da igreja,
Afinal, submetteu-se elle ao a.resto do concilio, declarando « que
infelizmente não fôra até alli mais que wn inst'l'ltmento de Satan,
emp1'egado em a1'-ntina1' a igreja, e que em pm' instigações do diabo

que entrára em desavença com os seus collegas, os bispos do
synodo; mas que emfim Deus já o havia allumiado, » (Í<) Assim,
trez vezes se contradisse Vigilio: primeiramente, banni~ os qlle
condemnavam os trez capitulos, isto é, os que tinham por here
ticos os escriptos de Theodoro, Theodoreto e Ibas ; ao depois,
banniu aquelles que os tinham por orthodoxos, a saber, os que
pensavam como elle mesmo pensára d'antes ; logo apoz condem
nou a condemnação dos tres capitulos j e, ao cabo, o que succedeu
foi que o imperador e o concilio triumphassem sobre esse papa
versatil.

Dahi a consequencia que resultou veio a ser um scisma obs
tinado no occidente: igrejas inteiras, a Afl'ica, a !talia septen
trional,a Illyl'ia segregaram-se da communhão dos papas, que,
condemnando os trez capitnlos, tinham desertado a fé e a
auctoridade do concilio de Chalcedonia. O successor de Vig'ilio,
Pelag'io I, cuja orthodoxia era por essa rasão suspeita ·a Chil
deberto, rei dos francos, e aos bispos de Gallia, não se firmou
em que os bispos romanos nêio pOS3am incorrer em erro; apenas
procurou justificar-se ele todos os modos. Submetteu a Childe
berto uma profissão de fé publica, e aos bispos da Toscana
declarou que estava prompto a dar a todos contas de sua fé.

Os papas, toda a vez que instaram com as communidades
e bispos cl1ristãos para se congraçal'em com Roma, não attri
bl1iram jamais á sé romana qualq uer auct01'idade peculiar ou
infallivel.

A controversia monothelita, gel'ada pela doutrina de que
em Christo não havia duas vontades, a humana e a diviua, roas
uma só divina vontade, suscitou ainda, em 680, um syuodo
geral. Logo no começo, interrogado por trez patriarchas, o papa
Honorio I, em escriptos dogmaticos, expre~sára-se de roodo
absolutamente favoravel á heresia, e prestára assim poderoso
apoio á nova seita nascente.

(,) Sic, na carta ao patriarcha Eutychio; Cf DE lIúncA, Diisertatiolle$.
Paris, 16:;9. Pago 45.
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Verdade seja que para o deante, em 649, num synodo de
105 bispos da Italia meridional e central, rejeitou o papa Mar
tinho o monothelismo. Como, porém, nesses tempos, não se
reconhecesse o valor de auctoridade suprema e decisiva ás reso
luçües pontificias adoptadas no seio de synodos restrictos, viu-se
o imperador Constantino obrigado a convocar para Constanti
nopla um sYllodo geral, que decidisse essa questãO de fé. Facil
era prever que, em tal assembléa, o papa Ronorio I, a quem
até então haviam poupado, g'uardando a seu respeito silencio,
iria ter sorte egual á dos principaes fautores da heresia. Effe
ctivamente, foi pronunciada com solemnidade a condemnação
de Ronorio em rasão de suas theorias hereticas; e não houve
VOZ, nem a dos legados pontificios, presentes ao synodo, que em
defeza delle se levantasse. Lançaram-se ás chammas como here
ticos os seus escriptos dogmaticos. Os papas affizeram-se á
ine'litavel necessidade, assignaram eIles mesmos o anathema, e
puzeram cuidado em que, tanto nas ig-rejas de oriente como nas
de occidente, ficasse condemriado o he?'ege Ronorio, e apagassem
lhe o nome nos livros ecc1esiasticos. Este facto de haver um
grande concilio, que a igreja inteira canfil'mou, e a que presi
diram os pl'oprios legados pontificios, declarado, sem a minima
hesitação, erronea uma sentença doutrinal do papa, imprimin
do-lhe, até, o stygma candente de herege, mostra bem clammente
que nessa épocha era alheia a toda a igreja a supposiÇãO de,serem
os papas especialmente inspirados e infalliveis.-Os propugna
dores da infallibilidade, desde Torquemada a Bellarmino, 'não
atinaram outra saída a este aperto, sentLo contestar a authen
ticirlade ás actas do concilio, e pretextar uma formidavel falsi
ficação, que imputavam aos g-regos. A.té ao meiado do seculo
transacto afferravam-se ainda tenazmente os theolog'os da ordem
dosje uitas a essa falsa presumpçtLo. Quando os constrangeram a
renunciaI-a, deram então' em torturar o sentido ás palavras de
Ronorio, afim de que exprimissem alguma cousa u~ pouco 01'

thodoxa. Mas, ou lhes vingasse, ou ntLo, o iutento, nada im
porta; porque em si mesmo continúa a subsistir o facto de que,
no tempo de Ronorio, assim nos papas, como no concilio ecu
meDico, existiu firme a persuasãO de que o pontífice é capaz de
erro.

P. C. 9
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Um secuIo depois, apezar de todos os seus esforços, não
poude Adriano I alcançar que Oarlos Magno e os bispos do im
perio franco acceitassem as decisões, que elle ratificára, do se
g'undo synodo de Nicéa, acerca ela adoração das imag'ens. A.

grande assembléa da igreja em Francfort (794) e-os liV1'oS Oaro
linos reprovaram e condemnaram essas decisões. Ainda muito
claramente e sem reservas pl'onunciaram-se, em 824, os bispos a
respeito dos absurdos (absona) do papa Adriano, que, no dizer
delles, determinara uma adoração supersticiosa das imagens. (lo)

Não é menos caracteristica, no que respeita á situação
dos bispos, de occidente e oriente, nesses tempos, para
com a auctoridade papal, - a disputa relativa á doutrina da
predestinação. Foi o monge Gottschalk o provocador desse
conflicto, que, por espaço de dez annos, se tractou em mui
tos synodos e em bôa copia de escriptos, Os prelauos mais
distinctos, como Hincmar, Rhabanus, Amolo, Prudencio, Wenilo
e outros, estavam todos oppostos entre si ;-combatiam synodo
contra synodo -; e não se enxerg'ava possibilidade de bôa
avença. Todavia, não acudiu á mente de ninguem appellar
para o juizo do papa, quaesquer que fossem as propensões deste
a intervir nas questões da igreja franca. Só Gottschalk foi
quem, ao cabo, empregou uma tentativa improficua, para
obter, mediante o papa, uma attenuaçilo á sua triste sorte.

Assim, pois, emquanto não appareceram as decretaes de
Isidoro, não se tinha feito em parte alguma qualquer esforço
serio, para inaugurar a nova dou trina romana da infallibilidade.
Mas, desse momento em deante, desenvolveu-se ella com certa
necessidade log'ica, bem que muito lentamente ainda, em vir
tude da resistencia dos factos historicos que se sabem.

Do primado na antiga constituição da igreja

Para avaliar a immensidade da differença existente entre a
situação e a acção do primado, tal qual era constituido no im
perio romano, e o que veio a ser nos ultimos tempos da media
edade, basta advertir nos seguintes factos:

(0) MANSI, Cancil., XIV, 415 c segs.
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1.0 Os papas não tinham parte nenhuma na convocação dos
synodos. Foram os imperadores que ordenaram todos os gran
des synodos, em que se reuniam os bispos de diversas regiões:
nem uma s6 vez, sequer, dirigiu-se previamente aos papas
qualquer petição. Em lhes parecendo necessaria uma reunião
geral da igreja, corria-lhes a obrigação de reclamai', impetran
do-a á côrte imperial. Des~e modo procedeu Innocencio na ques
tão de Chrysostomo, Leão depois do synodo de 449; e, ainda
assim, nem sempre os papas eram bem succedidos, como experi
mentaram exactamente os dous papas que acabamos de nomear.

2.° Nem sempre foi concedida aos papas ou aos seus dele
gados a presidencia dos grandes synodos, posto ninguem lhes
contestasse então, na igreja, o primeiro logar. Essa presidencia
não lhes coube nem em Nicéa, nem nos dous synodos de Epheso
em 431 e 449, nem no V concilio de 553. Os enviados do papa
só pl'esidiram em Chalcedonia, no anno de 451; e, no de 680,
em Constantinopla. Demonstra o procedimento de Leão I que os
proprios papas não se arrogavam o g'oso exclusivo desse direito;
porque, mandou um delegado a Epheso, não obstante saber já
que o imperador para presidente nilo o nomeára a elle, mas o
bispo de Alexandria.

3.° Nem os decretos dog'maticos, nem os concernentes a vida
e a constituiçilO da igreja careciam ser confil'mados pelo papa;
visto como no consenso da igTeja, tal qual se manifestasse, quer
nosynodo, quer depois, mediante a approvaçilo geral, é que re
sidia a força e a auctoridade desses decretos. Como taes factos
não quadrassem mais a theoria que posteriormente surgiu,
forjáram mais tarde, em Roma, uma supposta confirmação do
synodo de Nicéa pelo papa Silvestre.

4.° Durante os mil primeiros annos da igTeja, nilo houve
papa que á igreja inteira dirigisse qualquer decisãO relativa á
fé, composta para a totalidade dos crentes. Quando havia que
condemnar erros novos, as declarações dogmaticas delles eram
sempre emittidas no seio de synodos, ou não transcendiam de
respostas a consultas formuladas por um ou muitos bispos. JiJ?
guem as considerava como regras de fé universal, primeiro que
fossem lidas, examinadas e approvadas em algmn synodo ecu
menico,
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5.o Não possuiam os pap~s nenhum dos trez poderes, que
constituem os attributos eífectivos da soberania. Faltava-lhes o
poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciario em
suprema instancia. Todavia, para se apossarem do poder judi
ciario, proporcionou-lhes ensejo, em 343, o synodo de Sardica,
onde, pela primeira vez, e apenas como direito novo concedido
á só pessoa do papa Julio, assentou-se que ao papa ficaria a facul
dade de provocar, em segunda instancia, no fôro do delicto,
mediante um delegado romano, o julg'amento dos bi~pos, e
pronunciar elle mesmo em terceira instancia, no caso de novo
recurso, a sentença definitiva. Infelizmente, nem a igreja orien
tal, nem a de A.frica acceitaram essa disposiçãO. A. primeira
nunca fez conta della; a outra repelliu-a constantemente; e o
certo é que nunca esteve realmente em vigor antes das decre
taes de Isidoro. « Estamos resolvidos a não consentM' jámais nesta
usurpação», escreviam ao papa Bonifacio I, em 419, os bispos
africanos. (',.)

Nesses tempos não fizeram os papas tentativa alguma, para
exercer o poder legislativo. Segundo o asserto delles mesmos,
no occidente, durante muito tempo só prevaleceram os canones
do primeiro synodo niceno, reinando exclusivamente no oriente
@s synodos orientaes. Não se reputavam leis da igreja as expli
cações e disposições que os papas indicavam nas suas respostas
a certos bispos, por isso mesmo que só a alguns bispos e igre
jas se faziam conhecidas. Generalisada a collecção dionysiana
(cuja segunda parte consistia em escriptos dos papas), foi entã,o
que, por influencia della, começou de reconhecer-se força legis
lativa a certas cartas decretaes. Mas, ainda assim, a auctori
dade de taes escriptos limitavam-n'a, como fez a igreja hes
panhola, aos emittidos nos synodos romanos; ou impunham
n'os, apenas como adopção especial, a diversas igrejas do
paiz. Mas a governação formal da igreja, ainda quando tal
fosse a tendencia dos papas, ter-lhes-hia sido absolutamente im
possivel. Ninguem póde reinar com synodos convocados occa
sionalmente; e, afóra este modo de governar, não havia outro.

(') Epist. Pontif.-Ed, Cons~ant. Pago 1013 « Non st~mus jam istum typht""
passun:.
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Para esse fim necessitariam os papas uma curia, uma órgani
sação de empregados ecclesiasticos, de congregações, etc.; mas
essa pretenção requereria que já de longe tivessem ageitado a
igreja, o que não se dera. O clero romano tinha a mesma com
POSiÇãO que os outros; e n~o havi~ então nenhuma necessidade
de entender nessas questões, em que mais tarde se desenvolveu
a actividade da curia, nem occasião alguma de crear essas
funcções, graças ás quaes amplia elIa hoje em dia o circulo do
seu movimento.

6.° Ning'uem cuidava então em requerer aos bispos de
Roma dispensa em leis da ig-reja. essa epocha, em que não
havia cm'ia, nunca se pagaram tributos nem impostos a sé
romana. Olhar-se-hia como ao mesmo tempo abominação e lou
cura fazer leis, de que qualquer se podesse eximir mediante a
paga de uma taxa. Era sentir geral que o poder das chaves
(por outra, o poder de atar e desatar', de conceder ou negar
absolviçãO) é o mesmo no bispo de Roma que nos demais.

7.° Não tinham então os bispos de Roma o poder de excluir
da communhão christã a qualquer individuo ou igreja. Podiam,
com etreito, como practicaram muitas vezes, eliminar da sua
communhão especial a certos bispos e igrejas, ou privaI-os do
reconhecimento ecclesiastico; mas isso não tinha, quanto aos
excluídos, etreito nenhum sobre a sua situação para com os
outros bispos ou igrejas.. Assim succedeu, entre outros, com o
scisma tenaz de Antiochia, do anno 361 a 413. E, vice-versa,
o expulso de outi'a diocese, não podiam admittil-o á commu
nh'lo das demais ig-rejas, ainda acceitando-ü na communhao da
romana.

8.° Durante longo tempo ignorou-se em Roma que Pedro
houvesse leg'ado certos e determinados direitos aos seus succes
sores. FalIava-se apenas em velar pelos interesses da igreja,em
manter os canones conciliares, e exercer certas funcções de
guarda. S6 posteriormente ao synodo de Sardica (e s6 alIegando
COm este, ou com o de Nicéa, que por ahi propendem sempre a
confundir), s6 então foi que se a:ffi.rmou um direito positivo, o
de alta judicatura. O proprio Innocencio I (402-417), que tra
balhou por dar a maior extensão possivel ao canon de Sardica,
e que, estribado nesse canon, levantou a pretenção de entender
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em todas as questões eOQlesiasticas importantes, não se apoiou,
comtudo, senã.o nos Pad1'8iJ e no Synodo. '1'ambem só os Padres

é que Zozimo (417-418) invocou, dizendo que haviam conce
dido á sé de Roma o pl'i vilegio de julgar em derradeira e su
prema instancia.• ('I') Mas pOGCO çlepois os legados romanos
animaram-se a declarar ao synodo de Epheso (431) que cC Pedro,
a quem Christo encarregára o poder de atar e desatar, conti·
nuava a viver e julgar em seus successores.» (H) Jinguem
com mais frequeucia e mais energia rei vindicou este sentir do
que Leão L-Comtudo, quando o synodo de Chalcedonia, n seu
celebre 28. 0 canon, declarou que eram os Padres que, á vista
da posiÇãO politica da cidade, tinham reconhecido a preeminen
cia á igreja de Roma, não ousou Leão protestar, sem embargo
da resistencia que, aliás, oppõz ao conteúdo principal do canon,
onde se eleva ao primeiro logar depois da igreja romana, e
aos mesmos direitos qne os desta, a sé de Constantinopla.--Os
motivos que, segup-do elle asseverava, induziram-n'o a recusar a
approvação ao canon de Chalcerlonia, estavam, não no rebaixa
mento a que se sujeitava a igreja romana, mas só no detri
mento que trazia ao patriarchas do oriente e na violaçãO, que
continha, do canon de Nicéa. (""H) Em verdade, poucos annos
antes, impellira, elle o imperador Valentiniano III a publicar, em
beneficio da pp, de Roma, um edicto, por onde ficavam inteira
mente submettidos ao papa os bispos do occidente, -imperio que
se achava Elptão desmembrado, ÇL ponto de nã.o comprehender em
realidade mE;l.is que a !talia e a Gallia. Se houvesse tido plena
força o edjcto, teria, nessa epocha, transformado a constitui
ÇãO da igreja occidental. A par do canon de Sardica e da im
portancia politica da cidade, invocava o escripto imperial « o
merecimento de s. Pedro, como principal rasão de um poder
tãO amplo, a cuja obediencia os funccionarios imperiaes tinham
que constranger os bispos recalcitrantes.--,-Logo, porém, que se
inverteram os papeis, e versou a questão sobre Byzancio e o

(") lI1ANSl. Conc.-IV.-366.
(*,) Ibid.-1296.
("') De feito, o sexto canon de Nicéa, indicando os direitos da sé de 110m3

sobre parte das igrejas italianas, afliançára os mesmos direitos aos bispos de Ale
,xandria e Anliochia sobre as dioceses dos patriarchas que lhes eram subordlDados.
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oriente, já Leão não se 'atreveu mais a alIegar esse fundamento,
o qual, só por só, decidiria a nullidade desse 28.° canon de
Chalcedonia, que elIe tão cordialmente detestava; preferiu então
apoiar-se no synodo de Nicéa, supposto houvessem de parecei'
aos gregos bem pouco sólidas as couclusões que deduzia do
canon 6.°- Não foi melhor o exito que tiveram os protestoi;
dos seus successores c0ntra o canon em questão. Esse canon re
cebeu pleno vigor, e determinou de então em deante a f6rma e
a POSiÇãO da igreja do oriente, bem corno o modo por que nella
se encaravam as pl'erogativas de Roma.

9.° O systema que mais tarde se denominou sY1:'tema papal,logo
que p1'incipiou a manifestar-se, e posto consistisse enttLo apenas
em titulos honorificos, foi regeitado com horror pelo maior e
melhor dos papas, Gregorio Magno. Quer esse systema que o
papa tenha a plenitude da auctoridade, e que todos os demais
bispos sejam assistentes, servidores seus, auxiliares que elle chama,
sendo todo e qualquer poder emanação sua, e cabendo-lhe, em
cada diocese, em concurrencia ao bispo, o logar ue ordi-na?'io.
É assim que Gregorio entendia a designação de pat-riarcha ecu
menico; pelo que não tolerava lhe conferissem « um tittL~o tão
criminoso e blr/'sphemJ a Deus.» ('1-)

Muitas ig-rejas ha, que nunca se submetteram a Roma, nem
com ena tiveram jámais correspondencia ou relações, o que então
não pareceu vicioso, nem creou di:fficuldades quanto a commn
nhão ecclesiastica. Entre essas igrejas alltocephalas, sempre inde
pendentes de Roma, a mais antiga que se elevou além das
fronteiras do imperio romano foi a de Armenia, onde por longo
tempo a dig'nidade do primado manteve-se hm'editaria na familia
do apo1:tolo nacional, Gregorio o Illuminado. Tambem na Me
sopotamia e nas regiões occidentaes do imperio dos Sassanides,
foi, e desde seus primordios permaneceu livre de toda a in
flllencia romana a grande igreja syropersa, por tantos martyres
ennobrecida. Nos seus monumentos e na sua rica litteratura
não se nos depara indicio nenhum de que chegasse la o braço
do papado. O mesmo é com a igreja ethiopica ou de Abysfinia,
na qual, bem que vinculada a sé de Alexandria, nunca se per-

o (') Lib. V.-Epist. 18, aà Johannern. - Lib. VIlI.-Epist. 30, aà Eulo·
glum, etc.
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cebeu echo, por longinquo que fosse, das pretenções romanas.
No occidente, a igreja irlandeza, e, como esta, a igreja da an
tiga Bretanha, attiveram-se durante muitos seculos a uma po
siÇãO autonomica, sem sentirem a minima influencia de Roma.

A resumirmos em sentido positivo a situação dos papas, até
aqui negativamente enunciada, obteremos do organismo da igreja
antiga o quadro seguinte.

Sem detrimento da harmonia com o grande todo, ordena e
dirige cada igreja de per si, em liberdade e autonomia completas,
os seus negocios particulares quanto a todos os pontos essenciaes.
Cada qual conserva seus usos tradicionaes e sua disciplina; e,
em emergindo qualquer questão ou certame ecclesiastico', em
que não se envolva a christandade toda, ou não haja grande
alcance, resolve-se a lide no logar, mesmo onde surgiu. As igTejas
são constituídas em dioc!'lses, provincias, patriarchados, a que mais
tarde se accrescentaram, no occidente, as ig1'ejas te'rritoriaes (L andes
kinhen), ficando á testa dellas" como primeiro patriarcha, o bispo
de Roma. É elle quem representa a unidade; elle o centro, a
que, como ponto de juncção entre o oriente e o occidente, pren
dem-se, reunidas, as ig'l'ej as de lingua grega e de língua latina j

elle o guarda superior da igTeja, o conservador das leis geraes,
que, pouco numerosas ainda, não se compuzeram por muito
tempo senão dos canones de Nicéa; mas nenhuma intervenção
tem na esphera ecclesiastica dos patriarchas, metropolitas e bis
pos. S6 a igreja toda, concenteada e representada n'um synodo
ecumenico, é quem emitte leis geraes e decretos ecclesi'asticos,
que obriguem á totalidade dos crentes.

A partir de Thomaz de Aquino, o qual, por motivos que
mais longe expenderemos, foi o primeiro theologo que formal
mente admittiu na dogmatica, e com especialidade na escho
lastica, a doutrina do papa e de sua omnipotencia, -isto é,
desde 1274, - tem passauo como regI'a, consag'l'ar ao papa, nns
obras dogmaticas, um tractado (ou lOC1tS) especial.

De então até hoje, cada escripto ou exposição acerca da
doutrina da fé, possue seu frag'mento a respeito do p1'imado,
e encerra em particular, de Melchior Cano (1550) para cá, uma
discussão da auctoridade do papa em assumptos de fé, que, en
tretanto, em Thomaz é assaz breve. Entre os theologos da
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Companhia de Jesus (vêr, afóra outros, os que vivem actual
mente, Passaglia, Schrader, 'Weninger, etc.,) o poder mo
narchico e a auctoridade magistral do papa constituem o artigo
priucipal, que a todos os outros precede em importancia; e da
sua significação, que é fundament,al, depende tudo o mais.
De pleno direito é isso, caso o papa seja realmente infa11ivel
nas suas decisões; porque, neste supposto, a auctoridade toda
na igreja, ainda a dos concilios, é apenas emanação da sua.
No pontifice estriba toda a certeza da fé ; e a e11e, ao seu pri
vileg'io divino, que o institue permanente depoiiitario da luz do
céu, vae, em ultima analyse, reverter.-Deve todo christão, por
tanto, dizer entre si: creio neste ou naque11e artig'o, porque
creio na infa11ibilidade do papa, "e porque o papa o decidiu, ou
approvou quer uma decisão adoptada por outros, quer alguma
doutrina proposta.

Depoimento dos Padres da igreja acerca do primado

Ora comparemos, em contraposição ao que levamos exposto,
° silencio da antig'a igreja. Só Irineu é quem, durante os
trez prillleiros seculos, procura harmonisar a preeminencia da
igTeja romana com a doutrina ecc1esiastica; mas fique bem
entendido que, para e11e, essa preeminencia não consiste senão
na sua antig'nidade, na sua dupla orig'em apostolica, e no facto
ue que alli mantêm e constrastêam a doutriua pura os fieis que
amuem de todas as regiões. Tertu11iano, Cypriano (',,) , Lactancio
ignoram absolutamente que o pontifice tenha quaesquer direitos
peculiares, nem têm noticia nenhuma de que lhe caiba algum
direito superior ou supremo em materia de fé ou de dou
trina, Nos escriptos dos Padres da igreja gTega, Euzebio,
A.thanasio, Basilio Mag'no ("'''), dos dous Gregol'Íos de Nazianzo

(') Vêr mais longe a celebre falsificação de um trecho de CnRIANo, em sua
obra-de Unitate Ecclesice.
, (,.) DASILlO (Opp.-Ed, Dened. III. 301, ep. 239 e ep, 2l4) exprimiu nos,mais

VIVOS lermos o pouco apreço que fazia' do.s escriplos dos papas,. « esses 17l;S0
lentes epl'esu?npço~os occidentaes, que so se empenham em arJ'elga,' a he/'esta."
DIz que, « ainda caídas do céu, as decisões delles não as acceitari~." O que o
lltlba irritado, fora a assistencia, que Roma déra. a beresia de Marcello,. qU,e re
novava abertamente a do sabellianismo. e bem assim a desordem da IgreJa de
Antiocbia. que Roma prolongava

1', c, 10
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e de Nyssa, no~ dé Epiphanio, não se póde topar uma só palavra,
que mencione privileg'ios de algum bispo romano. Acerca deste
ponto é inteiramente mudo Chrysóstomo, o mais fecundo dos
Padres gregos,-e, como elle, os dous Cyrillos,- como elle, os
latinos Hilario, Paciallo, Zenon, Lucifer, Sulpicio, Ambrosio.
Até o romano Ursino, defendendo, em 440 C"), o parecer de
Roma quanto á questão do segundo baptismo, evita apoiar~se

na auctoridade dessa igreja,. nem ousa allegar que ella seja
decisiva, 011 que tenha, sequer, alcance especial.

Entre as copiosas obras (dez in-folios) de s. Agostinho, que
exactamente só por só escreyeu mais do que todos os outros Padres
junctos acerc.a da doutrina da. igreja, sua unidade e auctoridade,
-apenas se póde, em ultima analyse, apanhar uma só pala vra,
perdida n'uma carta, em que se diz haver tido sempre effecl.ivi
dade, em Roma (""-Y-), o principado da sé apostolica :-affirmativa
esta que, com o mesmo acerto, podia então quadrar a A.ntiochia,
Jerusalem e Alexandria. Áquelle que, de olhos na doutrina
jesuitica da infallibilidade, percorrer o escripto de s. Agostinho
acerca da unidade da igreja: (epistola pastoral aos donatistas
dissidentes), parecerá incomprehensivel não acertar com uma só
palavra, nesses 75 capitulos, que dig'a respeito á necessidade da
communhão com Roma como centro da unidade. Para persuadir
os donatistas do dever de se unirem novamente á igreja, exhi
biu Agostinho as mais variadas rasões, e, c;>mtudo, precisamente
não assig'nala uma só das que a auctoridade da sé pontificia lhe
podia proporcionar.

O mesmo silencio reproduz-se no famoso Commonitol'i1l11l

reclig'ido por s. Vicente de Lerins em 434. Se tivesse existic!r
nessa epocha, em qualquel' ponto da igreja, a crença da infallibi
lidade romana, impossivel seria que o auctor não a mencionasse
n'Uill livro, que se occupa exclusivamente com os meios de
reconhecer a verdadeira doutrina chl'istã. Ora, o auctor apenas
indica as tl'es caracteristicas habituaes dessa verificação: a unÍver-

n Gennadius, quasi contemporaneo seu, e os mais antigos manuscriptos .dãO'D~O
com set!:urança como auetor do escripto em questão. Vêr BENNETTIS, PnvtlcgJa
R. P. vindicata. Romre, 1756, li, 274.

('*) EVist 43. 0pp.-Antwcrp. II, Gg:
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salidade, a permanencia, o consentimento geral (conscnsus)
mediante os synodos ecumenicos.

Louva a s. Agostinho (''') o papa Pelagio I cc por ter
tido em mente a liçãO divina, que põe nas sés apostolicas o
fundamento da igreja, e ter ensinado serem scismaticos os que
se apartam da doutrina e da communhão das sés apostolicas. »
T&mbem esse papa (555-560) ignora que a igreja romana possua
alg'um privilegio em pontos de doutrina; porquanto o que
apenas indica é que, nos casos de duvida supervenientes em
assumptos de fé, o dever de cada um consiste em conformar com
o ensinamento das igrejas apostolicas, isto é, tanto com a de
Roma, como com as de Alexandria, Antiochia e Jerusalem. ('''*)

Demais, ainda hoje possuímos escriptos e informações exac
tas acerca da graduação- hierarchica na antiga igTeja; e nunca
se encontra a digpidade papal mencionada como gráu especial
na hierarchia, nem indicada como instituição subsistente por si
mesma na igreja. É o que se dá no inculcado livro de Diniz
o Areopagita, composto pelos fins do seculo V, acerca da hierar
chia ecclesiastica, onde s6 se falia em bispos, sacerdotes
e diáconos. Em 631, descrevendo todos os gráus do funcciona
lismona igreja, classifica os bispos o celebre theologo hespanhol
Isidoro de Sevilha em quatro catheg'orias: patriarcl1as, arce
bispos, metropolitas e bispos propriamente dictos. - Graciano
inseriu no seu decreto o celebre fragmento de Isidoro, posto
lhe parecesse singular que elle não mencionasse o primeiro e
mais alto desses cargos. - De modo identico tTaça a hi81'ar-'
chia o padre hespanhol Beatus, em 789, o qual tambem s6
reconhece como suprema dignidade na igreja a elos patriarchas,
entre os quaes nomeia em primeiro logar os de Roma. (*H)

Outro facto que nenhum partidario ela infallibilidade poderá
de maneira nenhuma explicar, é que, possuindo n6s uma opu
lenta litteratura ecclesiastica sobre as seitas christãs e as here
sias dos seis primeiros seculos (seitas e heresias cujo numero
subiu a 80, e ile que Irineu, Hyppolito, depois Epiphanio,

(') MANSI, Concit, IX, 716.
(*') l\1ANSI, Concil. IX, 732.

1
(.. ,) , S. BEATI Commenta,-ius in Apocalypsis. - Ed. Florez. - Madrid.

776. - Pago 99.
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Philastro, Agostinho, e mais tarde Leoncio e Thimotheo deixa
ram-nos descripções) - não se diga, a respeito de nenhuma,
que refusasse a auctoridade papal em materia de fé; ao
passo que apontam, por exemplo, a proposito de Aerius. haver
este desconhecido o episcopado como gráu hierarchico espe
cial. - Teria acaso o mundo todo, por espaço de seculos,
adoptado a senha de emmudecer acerca desse, na opiniãO ultra-
montana, articulum stant'is tel cadent'is Ecclesire? '

Tudo isso explica-se, porém, logo que examinarmos de
perto, mediante os Padres, a significação das bem conhecidas
palavras de Christo a s. Pedro. Não as applica aos bispos de
Roma como successores de s. Pedro nenhum dos Padres que
tractaram exegeticamente, nessa epocha, os tópicos do Evangelho
relativos ao poder transmittido a Pedro (MATTH., XVI, 18, e
JOÃo,' XXI, 18). Que de Padres não se occuparam com esses
tópicos! Entretanto, nenhum daquelles cujos commentarios pos
suímos ainda, Origenes, Chrysóstomo, Hilario, Agostinho, Cyrillo,
Theocloreto, nem dos outros cujas explicações acham-se agrupadas
nas Catanas, nenhum desses exprimiu, por uma syllaba ..,equer, a
idéa de que se refira ao primaz de Roma a consequencia
da miflsão incumbida e. das promessas dirigidas a Pedro.-_Je
nhum delles interpretou a pedra, ou a base onde o Christo quer
edificar a sua igreja, como attributo especialmente commettido
a Pedro, e, por morte deste, hereditario. Aquillo para elles sig
nificava o proprio Christo, ou a fé notoria de Pedro em Christo;
porque nos seus escriptos é frequente confundirem-se essas duas
idéas. - Por outro lado, entendiam que Pedro era tão funda
mento da igreja quanto os demais ttpostolos, isto é, pensavam
que os apostolos' todos junctos forma;anr as doze pedras funda
mentaes da igreja (APoCAL" XXI, 14), (oV-) -Pelo que pertence
á concessão do poder das chaves, do pocit.~r de atar e desata:',
tanto menos possivel era que os Padres o ton..~assem como prl
vileg'io ou soberania attribuida aos bispos romaL.'os, quanto não
consideravam essa omnipoteneia (cousa que ao prilli'eiro aspecto

(,) Et .. . 'decim,
, «( murus clVI.tatls habens fundamenta duodecim e in ipsls dul, 'odos

~omIDa apostolorum AgDJ. » (Tinha o muro da cidade doze fU~darÜ~~tQs, e, eIl\ \.
oze, os doze nomes dos apostolos do cordeiro.) .

(Do t"adu~Çor ln:a~ile.irl(~
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notará qualquer) como propriedade peculiar a s. Pedro, e her
dada por elle aos sós prelados de Roma.-Reflectiam que, se
fUra outorgada a Pedro em primeIro logar, tambem aos outros
depois o foi pelas mesmas palavras. Emfim, tinham todos o
symbolo das chaves como perfeito synonimo da expressão figu
rada ataT e desataT. ("')

Sabido é que o dicto de Christo a Pedro é hoje em dia o
trecho classico, que ha-de ser base ao edificio da infallibilidade
papal: « Orei por ti, para que te não falleça a fé; quando con
verso, esforça a teus irmãos» (LUCAS, XXII, 32, 37).-Manifesto
é, porém, que essas palavras não se pódem referir senão a
Pedro pessoalmente, e á sua cOI).verSão depois de ter renegado
a Christo. De fei to, a exhortação é para que elle, apenas lhe
desapparecesse aquella rapida e passageira fraqueza, restaurasse
os outros apostolos, em quem vacillára egualmente a fé no
Chl'isto.-É, portanto, rematado contrasenso querer, onde apenas
se tractava do individuo em quem vacillám a fé na dignidade
Ir1essianica de Jesus, fé que se pretendia reanimar,-querer des
cobrir ahi promessas de futura infallibilidade a uma série de
papas, unicamente porque esses homens senhorearam mais
tarde, na igreja romana, o logar de que Pedro fôra o primeiro
occupante: A.té ao tim do VII seculo nenhum dos antigos
doutores da igTeja concebêra essa interpretaçã.o. Todos., sem ex
cepção, em numero de desoito, haviam divisado alli apenas uma
rogativa de Christo, empenhado em qne o seu apostolo não
sossobrasse de todo na perigosa e imminente tentação, e não
perdesse inteira a fé.-Foi o papa A.gathon, em 680, quem pri
meiro quiz achar alli uma promessa de prerogativas á igreja
romana,-isso. no tempo dos esforços com que Roma lidava ar
redar os perigos annunciados pela condemnação de Ronorio,
predecessor daquelle,-con,demnação que tinha de levar a igreja
romana a perder o privileg'io, tantas vezes encarecido, de uma
pureza doutrinal especialissima:

('), Em balde, portanto, deli~enciou Doellinger, por exemplo (Ch~is,tia1~ismo
~ 10"e)a, pago 30, 2. a ed.), explicar a auctoridade das chayes como ldea dIversa
o poder de atar e desatar, na linguagem biblica, - encarando-o como um

~oder sobre.a igreja toda transmittido por Pedro aos seus successores romanos.
onlradiz este parecer de todo ponto as declarações dos Paçlres e ªs tradições

eXegetlcas da igreja.



78 DA INFALLIllILIDADE DOS PAPAS

Ora, sendo assim que o juramento confissional imposto
universalmente ao clero por Pio IX (a lJ7'o{essio fidei T7'identina)
encena a obrig'ação de não interpretar a santa Escriptura senão
conforme o unanime consenso dos Padres (isto é, conforme os
doutores da igTeja nos seis primeiros seculos, já que depois de
Gregorio Magno, morto em 604, não houve mais Pad7'es da igreja),
-viola o juramento que prestou qualquer bispo ou theologo, cuja
exegese do trecho em questão concluir que o Christo prometteu
aos papas o privilegio da infallibilidade dogmatica.

Do pseudo-Isidoro e sua influencia

Nenhuma alteração introduzira-se ainda, até ao começo do
seculo IX, quanto ás relações expostas, m6rmente no que diz res
peito á auctoridade ecclesiastica em assumptos de fé.-A.os bi. pos
francos, deputados á presença de Leão III, asseverava ainda
este que, longe de antepôr seu parecer individual ao dos padres
do synodo de 381, auctores das addições ao Credo, nem sequer
lhe acudia a presumpção de confl'ontar com elles ("'); em
virtude do que, esquivou-se a annuir, como esses bispos dese
javam, á intercalação do Filioque (H) na confissão de fé.

Veio então a surdir, pelos meiados desse seculo, a mons
truosa falsificação das decretaes de Isidoro, cujo effeito estendeu-se
muito além das intenções do auctor. Essa burla acarretou,
lenta, mas pl'ogressivamente, a transformação completa da cons
tituição e do governo da igTeja.

Não cremos que, na historia inteira, se possa encontrar se
gundo exemplo de uma falsidade que vingasse tão perfeitamente,
e que fosse, todavia, tão grosseiramente coucertada.-Ha tresentos
annos já que elIa desnudou-se; mas os principios que se des
tinava a diffundir e realisar practicamentc, brotaram no s610 da
igreja raizes tão profundas, identificaram-se tanto com o desen
volvimento da vida ecclesiastica, que a manifestação da fraude
não produziu abalo duradouro no systema vigente.

(.) ConciZ. GaZl.-Ed. Sirmond, li, 256.
(") o Filioque formulava a doutrina da Trindade segundo a qual O Espirito

15ílnto deriv!l do Pae e do Filho.
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Cerca de cem pretensas decretaes dos mais antigos papas,
com escriptos de outros chefes da igreja e actas d!:J alguns sy
nodos, foram a esse tempo fabricadas, nos paizes fl'ancos situados
á margem esquerda do Rheno. Desses papeis apoderou-se logo
com avidez o papa Nicoláu l, e os fez servir de base, como
documentos authenticos, ás novas pretenções aventadas por elIe
e seus successores.-Todo o sentido dos auctores desses docu
mentos falsos era assegurar independencia a03 bispos em relação
aos metropolitas e os demais poderes, gl'angear-Ihes impunidade
apsoluta, e excluir qualq1.).er influencia temporal. Mas, para
obter es~e fim, ampliavam tão consideravelmente o poder papal,
que, se a igreja se compenetrasse desses principios, e os acom
panhasse até ás consequencias, assumiria fatalmente a Iórma de
uma monarchia sujeita ao arbitrio e abs'.>lutismo de um homem.
Estava, pois, assentada a pedra angular da infalIibilidade papal.

O que açtuaria principalmente ha'via de ser o principio de
que a todos os decretos synodaes requer-se a. approvação ou
confirmaçã.o do papa; depois, a declaração de que ao pontifice
de Roma só por só incumbe a plenitude da auctoridade (abran
gendo-se aqui, por conseguir; te, as que~t~es de fé); e, emfim,
a theoria de que os bispos eram apenas auxiliares-serventes
desse, que, por sua parte só, vinha a ser o bispo da igreja uni
versal.

Se o bispo de Roma o é tambem da igreja inteira, se caua
bispo individualmente é apenas vigario daquelIe, e se esse é o
unico orgão legitimo da igreja, evidentemente ha de caber-lhe a
prerog'ativa da infallibilidade. Nilo se póde neg'ar que, a serem
destituidos de vig'or os decretos dogmaticos dos concilios em fal
tanuo-Ihes a confirmação papal, vem o cunho divino de qualquel'
doutrina a depender desse Ol'aculo só. Na supposiÇãO do pouer
illimitado desse vulto individual sobre a igl'eja toda encerra-se,
como o gTão na espiga, a doutrina da sua infallibilidade, Assim
muito logicamente a.ttribue o pseudo-lsidoro aos seus antigos
papas a asserção de que a igreja romana, até ao fim dos seculas,
permanecerá immàculada e exempta de erro. (1')

(') Ep. LUCII, na edição das lJecretaes de Inscltius, pago 179: cr. 206.
Tamb~m imputam essa declaração a Marcos e Felix I, com as palavras lOll)adas
ao edicto de A&alhOIl,
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Sabios versados no conhecimento da antiguidade ecclesiastica
e cio direito canonico, taes como, Marca, Baluzio, Constallt,
Gibert, Berardi, ZalIwein, etc., contestavam ontr'ora unanime
mente em dar como radical a transformação causada á consti
tuiÇãO da ig'feja pelo pseudo-Isidoro, graças a0 qual a antiga
legislação da igreja deixou a vez ao novo direito. Depois têm
ailirmauo, ao contrario, certos escriptores modernos ('1-) que o
auctor, com a l::>ua falsificação, quizera apenas codificar o e3tado
da constituiçao já existente, e dar-lhe base escl'ipta. Accrescell
tam elIes que, ainda sem essa fraude, o desenvolvimento uas
instituições ecclesiasticas teria seguido a mesma vereda. A ver
dade, porém, é a seguinte:

Exame das antigas falsificatlões romanas.

Primà: já antes de apparecer a falsificação pseudo-isido
riana, haviam-se manifestado activamente em Roma, no começo
do seculo VI, e tinham sido pouco a pouco reconhecidas
certas ficções. Tendiam elIas a estabelecer a rnaxima de que o
papa, como o mai3 eminente dignitario da igreja, não podia
sei' julgado por ninguem,

Secundà: a doutrina de Isidoro trazia em si mesnia a sua
contradicçao; porque tirava a dous resultados absolutamente in
conciliaveis, a saber: de um lado, completa independencia e
inviolabilidade dos bispos; do outro, ampliação da auctoridade
papal. - Ao primeiro fim tendia sob condições tão pouco pra
cticas e tão pouco naturaes, que nao podia cheg'ar a inteira
realidade ;-ao pa so que, pelo contl'ario, as premissas, que fir
mára, acel'ca da auctoridade da sé romana, deviam, com cer
teza, sob o imperio de circumstancias favoraveis, adquirir reali
dade e omnipotencia. A consequencia havia de ser, pois, total
mente opposta aos verdadeü'os designios de Isidoro; sua obra
havia de levar os bispos a uma dependencia absoluta para com
Roma, o que por seguro nem quizera, uem presentira nunca o

(') Taes como, entre os canoni tas, WaHer, Phil\ips, Schullo, Pachmann.
Assim lambem Doellinger, na sua Histol'ia da igl'eja (Il,41-43) e isso com arguo
mentos que parece denunciarem um conhecimento imperfeito das decretaes.
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auctor das decretaes. Decente seria que d'ora ávante não
contendessem mais historiadores quanto aos principios inau
gurados pelo pseudo-Isidoro. É evidente que a constituição da
igreja transformou-se em tempos comparativamente adeantados,
e que sobre as ruinas da antiga org'anisação ecclesiastica er
gueu-se um direito novo.

No momento em que principiava a fazer-se conhecida n'um
circulo mais extenso a composiçãO do falso Isidoro, reinava um
papa, Nicoláu I (858-867), que a todos os seus antecessores
sobrelevou em affoltezas. Proteg'ido e favoneado pelo desmem
bramento politico da rnonarchia universal de Carlos Magno,
levantou-se elle resolutamente, contra a igTeja de oriente e a
de occidente ao mesmo tempo, determinado em sustentar na
mais vasta escala todas as pretenções articuladas por um dos
pontifices anteriores, e decidido a estender até a monarchia os
confins da supremacia romana.-Torcendo o sig'nificado a uma
só palavra, que aliás arrastava comsigo o sentido de um codigo
iuteiro de leis (falsificação despejada, mas pouco apparente),
teve a esperteza de inverter directamente contra o proprio texto
o canon de um concilio geral. ('f) .

Tinha esse canon exactamente vedado « toda appellação
pnra Roma.» Achou-lhe Nicoláu g'eito de ficar dizendo « que
abrira em Roma, a todo o clero oriental e occidental, a ma.is
extensa instancia de appellação, e que instituia rea.lmel1te o papa
no logar de juiz supremo de todos os bispos e clel'igos do
mundo inteil:o. »-Isso escreveu elle ao imperador grego, ao rei
[al'l e a todos os bispos francos. (H) Pemnte os orientaes e um
homem sabio e sagaz como Phocio, apoiou-se nas falsificações
romanas, que de commum é nso prenderem-se ao nome dos
papas Silvestre e Sixto. Esses documentos falsos, que em ver
datle andavam em voga, havia muüos seculos, em Roma,
pl'I)VOcaram dos gTeg'os contl'a essa igreja as mais sangrentas

(') Versa a especie sobre o canon dezcsetc de Cbalcedonia, ~ qual r~fere·se
ás ~ppel1ações para o 'primas direceseos, isto é, para um dos patl'larchas ollentaes,
e nao, romo cuida Daxmann (Politica dos papas, n, 13), para um governador
POlitico: Em Constantinopla é de crêr que lIào jul~asselD dign~ de resposta a
conclusao do papa. Afirmava Nicolan C/lle, sob o SlDgular, deVia-se entender o
plural diceceseoll, e que, portanto, era elle o papa que esse canoo designava.

(,,) MANSI, Coneil. XV, 202, 680, 694..

P. c. 11
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censuras, as quaes para o deante se renovaram frequentemente.
Falsificações calculadas e alterações de docnmentos eram, no
dizer dos gregos, productos indig'enas na igTeja romana.

Assim que, tanto como se lhe communicaram as novas decre
taes, fOljadas na officina de Isidoro (863 ou 864), deu-se logo pressa
Nicoláu em aplacar os escrllpulos, que a respeito della patentea
ram certos bispos fmncezes. asseverando-lhes que a igreja romana
possuía de long'o tempo, no seu archivo, esses papeis, e que os
venerava entre os seus antigos documentos. Accrescentava que,
ainda quando não fizesse parte integTante da collecção dos
canones (dionysiana), todo e qualquer escripto papal tinha.ja
por si só plena força de lei para a igreja. (l') Foi dJ accordo
com essa ordem de idéas que, n'um synodo effectuado em Roma
no anno de 863, pronunciou allathema contra quem quer que
não fizesse caso de alg'uma doutrina ou ordem exprimida pelo
papa (H).-Desde que a toda a igreja obrigassem os decretos pon
tificios, e que os papas tivessem jus de condemnar, ou approvar,a
seu bel prazer, as decisões synodaes, como queria Nicolau, apoiado
na ficÇão do pseudo-Tsidoro, bastava um passo mais, para chegar
apromulgação da infa~libilidadepessoal. Esse passo, porém, muito
tempo decolTeu antes que o déssemo Contentaram-se em repro
duzir, de quando em quando, a affirmati va de que a igreja ro
mana guardava a fé em toda a sua pureza, continuando ella
mesma a preservar-se sem mácula. Tres seculos passaram ainda,
primeiro qUe o gel'men disseminado brotasse fructos. Durante
todo o espaço de quasi duzentos annos, que med~iou entre a
morte de Nicoláu e o reinado de Leão IX, ficou a sé pontificia
n'uma situação que não lhe consentiu cuidar na premeditada
acquisiçãO de direitos mais extensos. Mais de setenta annoS
(883-955) durou a escravidão e abatimento da igreja romaua.

Presa e ludibrio das, facções rivaes da nobreza era então a
sé apostolica: e durante ceI'to tempo chegou, até, a cair nas
mãos de mulheres ambiciosas e dissolutas. Apenas por 11m
intervallô breve reerg'ueu-se, ao tempo da usurpação dos impe
radores saxonios, na pessoa de Gregorio V e Silvestre II (997

(') MANsr, Coneil. XV, í!o:t 688, 695.
(") HARDUIN, Coneil. V, 5H.
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-1003): Mas dentro em pouco volveu o papado a sua antiga
desordem e a sua impotencia moral. Os condes de Toscana
fizeram-n'o hereditario a sua familia. Sob o nome de Bene
dito IX (1033-1044), sentou-se na santa sé, e deshonrou-a de
novo, uma creanç.a tão desprezível quanto outr'ora o crimi
noso João XII. Vendeu-se, e comprou-se então como veniag'a
o throno pontificio. Tres papas disputaram a thiara, até que
emfim conseguiu Henrique III obstar a dissoluÇãO do papado,
assentando na. sé de Roma bispos allemães.

Inaugurou Leão IX (1048-1054) uma era nova para o pa
pado, a era de Hildebrando. Então, combatendo setenta annos
contra reis, bispos e clero, acerca da simonia, do casamento dos
padres e das investiduras, alteou-se Roma a um grau de po
der que Nicolau I nem alcançara, nem sequer antevira.

Um partido pujante e numeroso, mais forte do que o que
emprehendera, duzentos annos antes, levar ao cabo a fiCÇãO de
Isidoro, lidava com todos os seus esforços, desde o meiado do
seculo Xl, para converter a Europa n'um impel'io de sacer
dotes, e reunir os diversos estados n'uma theocracia, de que
o papa fosse a cabeça. A reforma, que se havia tornado tão
urg'ente a igreja, auxiliou os designos de monarchia ecc1esiastica.
Parecia que a pacificação da igreja demandava de novo essa
concentração e aug'mento consideravel de poder. Firmava-se
em França esse partido na mais influente corporação ecclesiastica
desses tempos, a congTegação de Cluny. Na Italia ao novo regi
men davam apoio homens como Pedro DamiãO, Anselmo, bispo de
Lucca, Humberto, Deusdedit e, antes de todos Hildebrando,
a alma desse commettimen to, votando-lhe até seus haveres pri
vados, ainda quando, como DamiãO e Hildebrando, tanto em
theoria como na vida real, divergiam consideravelmente uns dos
outros.

Não se tem porventura ainda advel'tido assaz que, bem
lançadas as contas, é Greg'orio VII, em toda a série dos papas,
o unico que, com inteira e clara consciencia da sua obra, met
teu mãos a ella deliberado a introduzir na igreja, mediante
novos recursos, uma ordem de cousas nova. Ião se considerou
elle sómente como reformador da igreja; antes, bem que invo
casse muita vez arestos dos antigos papas, julgava-se, de mai
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a mais, designado por Deus para fundador de uma organisação
inteiramente nova. Neste genero cómelle só compete Nicolau Ij
mas dos mais recentes nenhum se lhe approxima, nem os mais
audazes, que apenas continuaram a linha realmente traçada
por Gregorio VII. Cedo reconheceu Gregorio que importava
levar a e:fi'eito desde começo o novo systema por meio de syno
dos reg'ularmente convocados pelo proprio papa e novos livros
de leis ·ecclesiasticas. O recurso dos synodos já fôra estabele
cido por LeãO IX e pelos papas que immediatamente lhe suc
cederam, sob a direcção de Hildebrando. Este continuou de
pois, como papa, a obra que, desde 1073, emprehendera com
as' assembléas da igreja. Mas de então em deante só aos papas
on aos seus legados tocava reunir os synodos, sem o que a ins
tituição desappareceria da ig'l'eja.

Gregorio encontrou a pedir de bocca, entre os que o rodeavam,
os homens precisos para manipular, no sentido que lhe convinha,
o DOVO direito d.a ig'reja. Por ordem delle, compoz Anselmo de
Lucca, sobrinho do papa Alexandre II, entre 1080 e 1086, a
obra mais importa.nte e mais extensa. De Anselmo de Lucca
póde-se dizer que foi o funda.dor do direito gregoriano; primei
ramente, porque entre as creações do pseudo-Isidoro fez selec
ÇãO de quanto podia servir ao poder monarchico do papado, e
accrescentou-lhe o valor, dispondo as materias em ordeIJl com
moda e facil de percorrer; depois, porque, com llma série de
ficções e falsificações novas, transformou o direito da igreja
consoante ás necessidades do par ido e ás idéas adoptadas por
Gregorio VII. (''')

Seguindo-o pouco depois nesse caminho, Deodato, elevado
por Gregorio á dignidade de cardeal, auxiliou-o, accreRcentando
mais algumas falsificações. Ao mesmo tempo compoz Bonizo o
seu tractado, onde as prerogativa pontificias constitnem a
parte pripcipal. As quarenta proposições, que fazem cabeçalho
aos capitulos abrangidos nessa parte do seu livro (''''''') , corres-

(') Sabll-se o conteúdo da Collecçcio de Anselmo pela namenciatura que se
faz dos capitulas no Spicilegi~~m Ram. Ed. Maio, VI ; por ANTONruS AUGUSTlNUS,
Epitome juris pontificii, Paris, 1641, e pelas citações dos Pithou em GItACIJ.NO,
Ed. Paris, 1686, fal.

(u) Nova Patrum Bibliotheca. Ed. Maio, VII, S, 48.
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pondem exactamente ao dictatus de Gregorio e ao material de
Anselmo e Deodato. A ultima obra capital dos gregorianos
(antes de Gl'aciano) foi o Polycarpus do cardeal Gregorio de
Pavia (antes de 1118), o qual seguiu quasi sempre a Anselmo,
principalmente nas falsificações. ("")

E' o pl'efacio (H) da obra de Deodato o progTamma de
toda essa eschola, cujos esforços foram afinal coroados de com
pleto triumpho. A igl'eja romana, diz o cardeal, é mãe de
todas as igTejas; porque Pedro' foi quem fundou primeiro as
igrejas patriarchaes do oriente, e depois enviou bispos a todas
as cidades do occidente. Sem a vontade- do papa não se podem,
conforme a decisão dos 318 padres de Nicéa, convocar os con-.
cilios. Nos interregnos, estando vaSIa a sé pontifical, ao clero
romano íncumbe a direcçilo da igreja; rasão por que Cypriauo
eos afl'icanos submetteram-se humildemente ás disposições delle
antes de eleito Cornelio (theoria predilecta do cardeal, que
Anselmo, nM sendo cardeal, rejeita absolutamente). Ahi allega
Deodato que escreve essa obra para assentar a auctoridade de
Roma e a libel'dade da igreja, tão desabridamente ag'gTedidas,
Depois sustenta que devemo-nos reduzir a deixar á margem as
incong'ruencias, que se possam perceber, entre as fontes por elle
reunidas e as snas couclusões, em virtude do principio-que a
auctol'idade mais fl'aca ha de ceder á maio1', isto é, a auctoridade
de um concilio ou de um doutor da igTeja ao parecer do papa.
COIU este só preceito, que liãO sómente abria larga entrada ás
decretaes de Isidoro, mas, ao me'mo tempo, COl'tava qualquel'
tentati va de enfraquecer com os antigo') canones a nova doutrina,
consummou-se na igreja a revoluçãO pelo modo !pais simples e
menos custoso.

Sem embargo da habilidade e profundeza, que, no pôr por
obra as suas idéas, manifestaram os homens do partido gTego
riauo, era, comtudo, no tocante ao passado e ás nações remotas,
um mundo de sonhos e ficções esse em que viviam, Nilo lhes
era p'ossivel forrarem-se á imperiosa necessidade de demonstrar

(') Quasi não se póde contar entre os canonislas gregorian~s Ivo. de
Chartres, contemporaneo do cardeal Gregorio; porque, comquanto seg~tsse mu,ttas
yezes, nas suas eoUeeções. a Isidoro, e. em parte, a Ans~lmo. em mUItos artigos
Importantes ci.ngia-se, com tudo, ao antigo direito da igreja.

(") Vem nas Memorie deZ cal'd, P.lSSIONEl, Roma, 1762. pago ~O,
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que o seu recente systema firmava-se em toda a historia da
igreja, e tinha existido sempre. Torna-se aqui difficultoso,
se não impossivel, discriminar onde acaba nelles o erro invollUl
tario, e começa o embuste consciente. Na provisão de mythos,
á mM escolhiam precipitadamente, sem o exame preciso, o que
as necessidades da occasião demandavam i depois addita
vam-n'o com outras invenções; de modo que, dentrá em pouco,
chegaram a demonstrar, com testemunhos positivos, que cada
.uma das pretenções auctoritarias de Roma. estava de longo tempo
estabelecida em direi to, e fig'ura va já nos antigos decretos.

Tem-se inculcado que, se não fôra o pseudo-Isidoro, não
teria existido Gregorio VII. Só poderia ser exacta esta asserçã.o,
até onde significasse que as ficções de Isidoro formaram a ampla
base, onde os g-regorianos erigiram o edificio. Mas o principal
intuito, que haviam tido as ficções do pseudo-Isidoro, fôra carear
aos bispos segurança e impunidade i-ao passo que o partido
romano, depois de haver tido por inimigos, durante muito tempo,
os bispos em gTande maioria, soubera inaugurar um estado de
cousas, em que os papas e seus legados podiam com celeridade,
mediante um processo summario, depôr os bispos, intimidaI-os
completamente, e constrangeI-os a uma submissão absoluta a
qualquer ordem do papa. A isso accresciam as doutrinas, então
recentemente fabricadas, acerca do poder temporal e da facul
dade de depô!' monarchas.- Dent,·o n'um breve espaço, em
summa, fez-se mister, para a igreja e para o estado, nma his
toria nova e um novo direito; e força foi realisar essas duas
conquistas, proseguindo na trilha dos principios estabelecidos
pelo pseudo-Isido1·0.

Foi o monge Bernold quem se occupou em corrigir a his
toria da Allemanha; na Ttalia tomou a si o zeloso gregoriano
Bonizo, bispo de Placencia, entre outras, a tarefa de eliminar
de todo a propria coroação de Carlos Magno. (...) Os outros col
laboradores conseguiram egualmente inventar factos historicos,
ou amolgaI-os aos planos do partido; por onde, os seus rec.entes
livros continham, de feito, boa copia de novidades acerca da

(*) Compare-se a IntJ'oducção de Jalfé, na sua edição da Bonilbo, entre 05

/tlQIl'!-l'?r?i11ta G?-epo"eaIlU, paS' 596 e segs.
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mais antiga historia da igreja. Ernfim, o mesmo Gregorio pos
suía o seu cabedal particular de factos historicos, phantasiados
ou deturpados, com os quaes ia defendendo pretenções e aven
turas, que aos seus coutemporaneos mesmos pareciam singulares
e pouco abonadas. Asssim, por exemplo:

Sustentava firmemente que o papa Innocencio I proscrevera
da igreja o imperador Arcadio; que o papa Zacharias depuzera
a Childerico, rei dos francos; que Gregorio Magno ameaçara
tambem de destituição os reis que acertassem de saquear uma
estalagem nas cercanias de Autun. (1') Um dos documentos
para elIe mais preciosos e importantes era a doação ele Cons
tantino C''''), que lhe afliançava direitos á Corsega e á Sardenha.
Nesse papel fez fundamento Leão IX, seu discipulo, contra os
g'I'egos, e, contra os allemães, Pedro Damiã.O; sendo que Anselmo
e Deodato, nos seus livros de direito, abrÍl'am-lhe lugar de
honra.

No ardor do seu apressuramento em decretar leis, atravez das
suas pretenções e das providencias governativas que adoptava,
entendeu Greg'orio VII imprescindi vel nã.o parecer em demasia
altanado e novel no de'potismo. A.ssim, pois, repetia muitas
vezes que todo o seu intento cifrava-se em rejuvenescer as an
tigas leis da igreja, e justiçar abusos que não appareceram
senão tarde. As vinte sete proposições do seu Diclalus, em que
se condensara todo o systema da omnipotencia e da magestade
papaes, nilo eram, até certo ponto, mais que repetições ou con
seqllencias immediatas das decretaes do pseudo-I idoro. Elle,
seus amigos e seus auxiliares o que lidaram apenas foi dar-lhes
o polimento da antiguidade e da tradiçao, mediante novas
ficções. (H1')

O principal escripto de Gregorio é a sua missiva ao bispo
Hermann de Metz, na qual se propõe a demonstl'ar quilO bem

(') Em conllrmação invocava um supposto documento, forjado pouco antes
em Autun. e que Launoi analysou. (011P., V. II, 445)

(") Drellinger sustenta descabidaments (Papst(abel'l, pago 84) que Gregorio
nunca se estribou nessa doação.

(.. ,) Ver GIESRBI\ECHT: Legislação da ig"eja romana, Annaes historico$
de Munich,-11l66, pago 149,-onde se demonstra que es~es ;Dictatus são obr~ pes
soal de Gregorio, e que do punho delle é redigida a prmclpal parte authentlCa do
regl>tro.
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fundado é o poder dos papas sobre os imperadores e reis, quão
legitimo o seu direito a depôl-os, quando as circumstancias o
exigirem. Nessa occasião mostrou o papa aos seus partidarios o
modo de se haverem com os textos e os factos historicos.-Es
colheu eIle certo lance de uma carta do papa Gelasio ao impe
rador Athanasio, e, g'l'aças a certas omissões e á confrontação
de algumas phrases avulsas, fez com que Gelasio dissesse
justamente o contrario do que escrevera, a saber: que os mo
narchas eram absoluta e universalmente sujeitos ao papa. O
que Gelasio em realidade escrevera foi que os chefes· da
ig'l'eja são inteiramente sujeitos ás leis impe!'ia.es. Só quanto
á fé e os sacramentos é qtl~ declinava a intervenção do poder
temporal. (-'f)

Depois até essas mesmas falsificações foram ainda falsifi
cadas; e, para maio!' gloria do novo ~ystema, refundiram-se,
a bem do d'3spotismo ecclesiastico, as antigas bulIas. Disso offe
rece exemplo o 11.° canon da 25 causa (quaest. L), em Graciano.
Decretara, em 646, o syuodo de Toledo a proscripção, como pena
aos padres que tivessem parte nos levantamentos contra o 'rei,
accrescentando que no an~thema incorreria o proprio rei, se in
fring'isse aqueIla censura (hujus canonis ccnsnmm ).-Duzentos
annos mais tarde o pseudo-Isidoro traduzia: qUE;l todos os l'eis
que violassem a cen.,ura comminada por um canon, ou toleras
sem a alg'uem o oifendel-a, seriam anathematisados; declara
ÇãO esta que attribnía ao papa Adriano. (H)-Nos novos livros
de direito-de Anselmo, Deodato e Gl'egorio de Pavia-troca-se
a expressão « os canones dos concilias», por « os dec'tctos do papa.»
-Já se possuía, portanto, o de que a igreja havia mister, isto
é, uma antiga lei da ig'reja, que permittistie justificar os actos
de Greg'ol'io VII e Urbano II para com os principes do seu
tempo; bastava que se lançasse o interdicto com os requisitas
exigidos, para o que nunca faltaria ensejo aos papas. (*H)

(') Registr. Ed. jarra. Pago 4&1.

(") Capp. ANG[LRA~lNI. Cap, .ult. P'lg. 769. Ed. Hinschius.

(.*.) Já o monge Bernold contém na sua A.poZ. contl'a schismaticos, ed. Flus·
sermann, pago 36[, cscripta em 1087 a ra\siflcação c( ApostoZicae sed'ls sta
tuta. »
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Gregorio VII extrahira decretaes falsas, uma das colum
nas do seu systema. O pseudo-IE'idoro imputava ao papa
Julio (cer.::a do anno '338) haver escripto aos bispos do oriente:
« Log'ra a ig'reja romana, em virtude de um privilegio singu
lar, o poder de abrir e fechar a.3 portas do céu a quem en
tender ». (""l É neste texto que Greg'orio funda suas pretenções
á omnipotencia. Pois o que tem nas mú'os a bemaventurança e
a perdiçú'o do genero humano jJóde deixar de ser apto para j ul
gar a terra inteira'? ('''*) Foi, llor conseguinte, o trecho conver
tido, nos novos livros de direito, em decreto ou capitulo espe
cial. (H'f) A expressão fig'urada ata?' e desata?' veio a tornar-se
fonte inexhaurivel. de invasões e pretenções. Os gregorianos
empregaram-n'a como a formula magica que devia instituil-os
na posse de quanto cobiçavam. Se Greg'orio, que, como é sabido,
foi o primeiro que emprehendeu desthron,isar imperadores, pla
nejava depôí' o rei da Allemanha, escreviam.: « Foi-me conferido
o poder de atar' e desatar assim na terra como no céu.» (HH)
Se o que se intentava era absolver subçlitos do jaramento, que
haviam prestado ao seu principe (porque a esse papa tambem
cabe a honra dessa primeira tentativa), era « do pode.r de des
atar» que a ordem emanava. E, se o pl'oposito consistia em
di por da propriedade alheia, então recorria Greg'orio á decla
raçzw que em 1080 fizera ao synodo de Roma: « Aprl/.z-nos mos
lita'r ao mundo o poder, q'ue temos, ele ?'etomar a cacia 'um, e daI' a
que1l1 nos pareça os ?'einos, dncados, condados, n uma palavra, o que
c'!cla homem possue,. porquanto somos a1~ctorisadvs a ata?' e a
descIlar. » (HH'f)

Desse mesmo modo é que se torturou o sentido a uma pa
lavra, que, seg'undo certa fabula referida em Rufino, assoalha
se ter pronunciado o imperador Constantino no synodo de

(') Dec)'et. P,sE Do-IslDon. Ed. HiusclJius. Pago ~61.

(") Monument. (rregol·ian. Ed. JaITé. Pag.4"5.
(''') Em Deodato, I. C. S 19' vel' GALLANDI Sylloge. II. 1745: em ANSELMO

\",~ Maii SjJicileg. Rom. VI. 3í7, .:la; em BONIZO v. O Mai';' P~~ru1n Nova
BlblLOth. VlI, p, m, ~7; no Polyca1'lJUS de GlI.ECOI\/O. Liv. IV. flt xx.-XIV,

(....) Vel' a fórmula da pl'oscl'ipção em MANSI. x,.'{, 467.
(H''') Ver a aUocução em MANSJ, X.1\., 536: « Quia, si potestis in crelo.ligal'e

el, solve~e1 pptestis in te)'''l'a imperia ... et ornní1m1 llornin1~m posSeSSIOn1leS
PIO mertttS tol/e/'e wlicuique et concede/·e.»

P. c. 12
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Nícéa. Exploram-n'a coma mina, onde haviam descobri!' armas,
para defender pretençães de elevada auctoridade. Resava, pois,
a lenda que certo dia, ao submetterem-lhe as queixas de alguns
bispos contra outros, dissera Constantino, parodiando as pala
vras do psalmista: « Os bispos são deuses; e, homem como
sou, não devo julgar a deuses. » - Com esta phrase respondera
Nicoláu I ao imperador Miguel. (*) Anselmo enthesourou a fa
bula nas suas collecções. Graciano o imitou; e aproprio Gre
gorio descobriu nessas palavras manifesta prova da sua illvio
laveI magestade; reconheceu-se nellas papa, bispo dos bis
pos, superior a todos os monarchas da terra. Ocioso é dizer
que, segundo Anselmo e Graciano, « o DeMS », que Cons
tantino desig'nara no lance alludido, era o papa. (H) E assim
é que em toda a parte continuaram a interpretaI-o, e ex
plicaI-o.

Um homem como Gregorio VII, ainda que muito pouco se
occupasse de theologia, havia de ter a peito, comtudo, o privi
legio da infallibilidade como a mais preciosa gemma da sua corôa.
Suas pretenções ao dominio uni versaI, seu direito a destituir os
reis, o poder de annullar juramentos, tudo, afinal, vinha a
basear··se na sua auctoridade individual. Bastava que e11e, o
papa infalli vel, affirmasse alguma cousa, para que todos fo sem
obrigados a crêl-a. Foi mister, portanto, para estabelecer essa
infallibilidade, exhibir provas mais fortes e testemunhos mais
consideraveis que os deparados no pseudo-Isidoro.

Declarara, em 680, o papa Agathon, n'um syncído romano,
que os bispos inglezes haviam de observar as dispo ições ante
riores, decretadas nos synodos de Roma, com respeito á igreja
anglo-saxonia. (-1'H) Servindo-se desta declaraçã.o, elaborou o
cardeal Deodato um decreto de Ag'athon, dirigido a todos os
bispos da christandade, no qual se dizia -deverem-se accei
tal' as declarações papaes, como se por sua propria bocca. as

(') Em MANSI, XV, 215.
(u) Dist. 96. 7: « Satis evidenler oslendilur a seculari polentia ~ec Iigarí

prosus nec solvi posse pontificem, quem constat ti Pio Principe, COl1stanllDo Deum
appellaluro, nec posse Deuro ab lJominibus judicari manifestum est.ll

. (, •• ) LABBE, Conci!. VI, 580.
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houvesse confirmado s. Pedro (isto é, comó se fossem exemptas
do erro.) ("')

Uma das mais atrevidas falsificações a que se deram os
gregorianos lê-se primeiramente em Anselmo (H), depois no
cardeal Greg'orio e afinal em- Graciano, que delles a colheu.
Di'sera s. Agostinho: « Dignos são de toda a fé e authenticos
esses escriptos canonicos (os do canon da Biblia) que as igrejas
apostolicas, na edade primitiva, adoptaram, e possuiram. »
« Por ig1'~ias» quer dizer: as de Corintho, Espheso, etc. Modi
ficaram esse trecho, ao ponto de fazêl-o significar-que as
cartas remettidas de Roma aos demais centl'OS religiosos per-o
tenciam aos escriptos canonicos, D ahi veio que os theologos e
canonistas da média edade, os quaes, pelo commum, não be
biam a !3ciencia da litteratura dos Padres senão nas citações de
Pedro Lombardo e Graciano, acreditaram realmente que Agos
tinho tivesse equiparado as cartas decretaes dos papas aos
escriptos biblicos. (H'f) Em 1450 e 1516, quando o cardeal
Turrecremata e Caetano deram fórma e methodo á doutrina da
infallibilidade, foi ao testemunho positivo de Agostinho que se
arrimaram, não pêrmittinclo, segundo eUes, esse testemunho a
mail'; leve duvida de que o mais illustre theologo da antiga
igreja hou','esse aflirmado ser trt.o orthocloxa quanto as epi 'tolas
dos apostolos qualquer declaração papal. (HH)

Para que se tributasse mais firme fé á infallibilidade dos
papas, attribuiram ainda a cada papa a santidade pessoal. Fôra
o diacono romano Eonodius, secretario do papa Symmaco, em
503, o primeiro que, na clefeza que escreveu desse homem ta
xado de certos crimes, imaginara essa fiCÇãO: seu parecer era
que devemos reconhecer aos papas uma innocencia e uma san-

(*) Foi sob essa mentida fórma que o trasladaram para o Polycarpus, do
cardeal Gregorio, para as collecçõe de Ivon, e, o que foi, naturalmente, deCISIVo,
para o decreto de Graciano. (Dist. 19. c. 2.)

(•. ) Segundo as notas de Pithou. na sua edição de Graciano, Anselmo a
etarou duas vezes. Encontra-se ella em Graciano, Dist. 19, c. 6.

(.... ) De feito, eis a rubrica do canon. segundo a versão de Graciano: « Intel'
canOntcas scripturas decretales epistolre annunrnerantur. »

('''') TURRECREMATA, Summa de ecclesia, p. Ir, c. q. CAJETANUS, De pr!-
tnatu Rom. Ecclesice, c. 14.-Já o theologo hespanhol AO'onso de çastro_ discutiU
a fUndo toda essa falsificação em sua obra .A.dvel·sus hcereses. Pans 156;>. l, 11.
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tidade herdadas de s. Pedro. (.) Desta idéa apoderara-se avi
damente o pseudo-Isidoro, que lhe accrescentou a invenção de
dous synodos romanos, (H) aos qnaes attribue haverem una
nimemente approvado e referendado o escripto de Ennodius.
Greg'orio VII tambem acolheu esta santidade commum a toJos
os papas como ponto de partida a suas traças de dominação
universal,-asseverando tel-a experimentado em si proprio (H"")

Todo principe ou rei, dizia, ainda quando antes de seI-o haja
se mostrado bom e hnmilde, vem a depravar-se, tanto qne se
lhe entregue o poder ;-emquanto, pelo contrario, qualquer
papa, uma vez regularmente ordenado (HH), torna-se em conti
nenti santo, por graça transmittida de s. Pedro. E, accrescen
fava, o menor clerigo, que apenas exorcisa, ja é por isto só
mais alto e mais poderoso que qualquer soberano da terra, pois
afugenta os demonios, de que os máus príncipes são escravos.

Essa doutriua da santidade pessoal de todos os papas, hoje
solidamente estabelecida, inseriram-n'a os gregorianos nos livros
legislativos da igreja, inculcando-a como sentença do papa
Symmaco; e o proprio Gregorio VII a deu por tal. Comtuclo, o
publico procedimento de muitos papas, seus crimes impossiveis
de contestar, suas devassidões formavam um contraste excessi
vamente estrondoso com essa theol'ia. Viram-se então obrig'uclos
a snstental-a com outra, que, antes de ninguem, desenvolveu o
cardeal Deodato, pondo-a sob o patrocinio do venerado nome
de s. Bonifacio, o apostolo dos germanos. Ensinava o falso Bo
nifacio que, « ainda qltando 'ttm papa seja abom·inavel, a pnnto de
levar após si ao infemo povos intei7'os, ninguem lhe deve impô)' cen
sum.: pm'quanto a elle, gtte jttlga todos o.~ homens, pessoa nenhwna
o póde julga?': e.xceptuado apenas o caso em gtte se desvia?' da fé. »

Evidente é que cousas destas em parte nenhuma do mundo
podiam-se escrever senão em Roma, e por Bonifacio, certa
mente, nunca. Nos tempos deste não havia ainda innwmera-

(*) Libe,o apologet. P"o synoào, opp. SIRlIJONDI, t 1621.

(•• ) lJec1'et. pSEuDo·lsIDon. Ed. Hinschius, pago 675 e segs.
(••• ) Ep. VIII, ~1. em J.HFlÍ, pago 463.
(.'H) Com essa resa] va tentava premuDir-se contra o facto de haverem oceu

pado frequentes vezes a cadeira papal creaturas indignas, como João XlI, Bsoe
dicto IX e outros.
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veis povos, que o papa tivesse poder de levar comsigo ao inferno
como escravos. Presuppüem essas palavras uma experiencia au
terior de muitos papas nodoarlos de crimes, e a qua,dra a que
se referem devia ser uma epocha. em que, já muito extensa, a
au~toridade dos papas actuasse poderosamente sobre os povos.
Provavelmente não se escreveram senão depois de se ter expe
rimentado um Benedictà IX.-É natural que Graciano as tomasse
a Deodato, ("~)

A. doutrina vulgarisada pelos gl'egorianos desde cerca de
1080 foi, portanto, que todo papa, uma vez orqenado em regra,
e nú'o enthronisado pela força, é santo e infallivel. Parece
entretanto, que encaravam esta santidade apena como graça
attribuida, e não como graça inherente aos papas; eis porque
diziam que, em faltando a algu,m papa o merecimento pessoal,
aproveitava-lhe o de s. Pedro.-Póde succeder, pois, sem resul
tar prejuiso a tal santidade, que um papa arraste ao ,inferno
innumeraveis multidões de almas; e nenhuma o póde contra
dizer, nem previnir o proximo contra elle. Mais: a santidade
não lhe tolhe o transviar-se da fé, caso nnico, todavia. em que
é permittido contrariaI-o. É provavel que já se distinguissse
a esse tempo, como fizeram theologos posteriores, a infallibili
dade do cargo (infallibilidade cathedral, ou da cadeira) e a pos
sibilidade de heresias individuaes n'um papa renegado.

Gregorio VII, ao que parece, acreditou muito sériamente
que .a sua infallibilidade era ponto reconhecido no uni verso
chl'istãO, comprehendido até o oriente.

« A. ig'l'eja greg'a apostatou», escreve elle ao imperador
Henrique; « como ella, perderam tambem os a'rmenios a verda
deira fé; mas», prosegue, « todos os orientaes ag'uardam a de
CiSão de s. Pedro» (isto é, a minha) « sobre a sua diverg'encia
de pareceres; e, dentro em pouco, vae consummar-se a promessa
divina; s. Pedro fortificará a seus irmãos.» (H) Em 1074
queria elÍe ir em pessoa a Constantinopla. á frente de um grande
exercito (porque parece não contava muito com a submissão
voluntaria dos gTegos), e realisar alli um julgamento solemne

(') Dist. 40, c,53,

(..) Ep, II, 31, p. 45, em .TAfFIÍ.
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acerca da fé christã.; mas contentou-se de precipitar a Allema
nha e a Italia nos horrores de uma lucta religiosa e de uma
g'uerra civil, cujo desenlace nã.o chegou a ver.

Diz Gregorio que a historia inteira mostra como nos ponti
fices andou sempre a santidade inteiramente presa á infallibili
dade. Com effeito, poucos reis ou imperadores se encontram san
tificados; ao passo que, d'entre cento e cincoenta e tres papa,
cem nã.o s6mente foram santos, senã.o que alcançaram a extrema
da santidade. ("")

Assoalharam o gTegorianos a fabula (para cuja refutação
bastava aliás o Liv?'O dos papas, conhecido em toda parte) de
que, dos trinta papas anteriores a Constantino, todos, excepto
um só, foram martyres. (H) Era em rectificar a antiga his
toria dos papas que os gregorianos occupavam-se especialmente.
Mas não podia sel' facil conciliar com a santidade e infallibili
dade papaes a apo::>ta_ia de Liberio, narrada em tantas obras
historicas pela chronica de s. Jeronymo. Encartou enti10 An
selmo no seu livro de direito a fabula anteriormente urdida de
-que Liberio, como I) imperador o exilara, tinha em pessoa, a
conselho dos padres romanos, ordenado a Félix como seu suc
cessor; pelo que abdicara, ni10 prejudicando assim a Roma a
sua heresia subsequente. (H1')

Portanto, se todo papa é infallivel, seg'ue-se-e os grego
rianos eram desse sentir-que a christandade inteira deve tremer
ante elle como em presença de um de. pota d'Asia, cujo desa
grado por si só traz morte. Este o motivo que induziu Anselmo
e o cardeal Gregorio a esquadrinhar os antig'os documentos
falsos, nomeadamente o discurso forjado e imputado a s. Pedro,
para descobrir citaçües, por onde provassem que ning'uem devia
mais ter trato com qualquer homem. a quem o papa tivesse
aversã.o, ou nã.o fallasse, C'Hl')

Por um processo analogo ao dessas estratifica:çües geolog'i
cas, resultantes de depositos successivos, foram-se estratificando

(') Ep. VIII, 21, pago 463, JA.FFE
(*') Ver BONIZO na Pat?'um Nova Biblioth. Ed. Maio, VIr, 3. 37.

. (''') SCHELSTRATE (Antiquit. illust.) , I, 456. traslada a citação segundo An
selmo.

(.... ) Ver Graciano, que extrae a doutrina de Anselmo, disl. 93, c. 1.
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na igreja, umas sobre outras, as camadas de alterações e falsi
dades. - Sobresaiu esse phenomeno na importante questão da
vida ecc1esiastica (dos synodos), em que dous principios se de
frontavam, e reciprocamente se excluiam: o de governar-se a
si mesma a igreja, e administrar sua propria justiça, mediante
os synodos, e o do absolutismo monarchico de Roma, a reinar,
pelo seu papa e sua curia, sobre todas as igrejas.-Em 342, aos
bispos de oriente, que acabavam de confit'mar, no synodo de
Antiochia, a àeposiçãO de Athanasio, escrevia o papa Julio que,
u'uma circumstancia attinente á igreja inteira, não era bem que
procedessem por si mesmos, mas em communhão com os bispos
do occidente (( com todos nós, lJ' diz elle), conforme os usos
eccleslasticos. (1') Socrates, que acolhia com prazer qualquer en
~ejo de pôr em relevo a sofreguidão de Roma por dominio (H),
déra a esse dicto o geito de fazer acreditar que Julio não ad
mittia se decidisse na igTeja cousa nenhuma sem a partecipação
do bispo de Roma. O traductor latino de Socrates (o italiano
Epiphanio, cerca do anno de 500) adeantou mais um passo (H-I');

porquanto, segundo a versão delle, declarava o pontifice não ser
permittido COlwocar concilio algum sem o seu consentimento.
-Veio o pseudo-Isidoro, e metten de novo mãos ao assnmpto,
compondo duas cartas, em qne o seu papa Julio escrevia: « Já
os apostolos e os dous synodos de Nicéa . preceituaram que se
U[o reunisse concilio sem ordem do papa.lJ-Portanto, já An
selmo e os mais canonistas romanos podiam tecer uma ladai
nha de antig'os decretos, que punham de todo nas mãos dos
papas os concilios e suas resoluções. Graciauo copiou a Au
selmo toda a 17." distinção.

Todavia, não bastou ainda isso tudo; não queriam só que
03 concilias ficassem em dependencia absoluta para com Roma;
plauejavam destruÍ!' rasamente a propria instituição, tal qual
tinha existido havia perto de novecentos annos. Assim como
os reis, nos seculos XVI e XVII, tornando-se absolutos, não

(.) Ep. Ram. POlltif. Ed. ConstanL. Pago 386.
(") É assim que adverte (L. VIL, C. 11) que a s~ de noma, bem e~m? a

de Alexandl'la, tinha passado, havia muito, do saeCl'doClo ao Impeno etIeetlvo
(avv,' )7.O'ról<Z, diz cllc.

(.. ,) H-ist. tl'ipm·t. Liv. IV., C. !lo
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poderam mais tolerar assembléa alguma dos estados, assim o
papado, que lidava pelo absolutismo, julg'ou preferivel desappa
recerem totalmente os synodos particulares das igrejas nacionaes.
De feito, era sómente pelos synodos de dioceses particulares ou
provinciaes, e mediante as assembléas de igrejas nacionaes, que
podia prosperar, e perpetuar-se, energica e de algum modo in
dependente, a vida ecclesiastica. Urgia, portanto, impossibili
tal-·os, ou, pelo menos, difficultal-os, até que se fizessem doceis,
a ponto de não ol)edecerem senão ás senhas de Roma. Este resul
tado, conseguiram-n'o com as seguintes falsificações:

Querendo os adversarios do papa Symmaco demonstrar como
estavam no seu direito reunindo-se em concilio dentro mesmo
em Roma sem elle, tinham dicto, em 503, que « os synodos pro
vinciaes annuos, prescriptos pela ig"reja, nã.o perdem o valor,
só porque esteja ausente o papa. »-Logo depois, na defeza que
fez a Symmaco, replicou Eunoclio que « as causas importantes
(cattsm majO?'es) pertencem, pelo canon de Sárdica, a alçada do
papa.» Isso por si só ja era um jesuitismo, venlade seja que favo
neado em Roma havia ja muito tempo; visto como o canon indi
cava apenas uma instancia de revista para os bispos cOl1l1emua
dos e appelIantes. D'ahi eng'enhou A.n::;elmo de Lucca (bem como,
depois, o cardeal Greg'orio e Graciano) um decreto do papa SYl11
maco, 'onde textualmente se dizia: « os concilios de bispos, que
as leis da igreja têm mandado J'eunir annu'3.lm8nte nas provincias,
perdem toclo o valo I' quando o papa os não assiste.»-A rnbrica
diz: « De como não têm peso algum (ponden carent) , ausente o
papa, os synodos provinciaes. » C') - Assim que, se a tentatira
sUl'tisse bem, com sós tres linhas, teriam feito uma revoluçãO
na igreja.

Todavia, queriam ainda uma prohibição formal de todo e
qualquer ynoclo. Esse intuito, Anselmo, e depois o cardeal
Gregorio e Graciano levaram-n'o' a effeito, inculcando que o
papa Gregorio Magno dissera: « Nunca foi licito a ning'uelO,
nem de futuro sel-o-ha, convocar algum synodo particular»
(não ecumenico). ("\'~) Consistia a falsidade em terem transfor-

(') Dist. 17., C. S.
(") DeCl'et. dist., 17. C, 4



DA INFALLlB1LlDADE DOS PAPAS 97

formado em interdicçao ger9.l, formulada por Gregorio Magno
contra todos os concilias, uma phmse pronunciuda por Peln
gio I a pl'0posito de certo caso particular, suscitado pelo scisma
de Aqnileja, n'um concilio dirigido contra o quinto synodo
eCllmenico. Ao mesmo tempo, trocado um plmal enl singular,
converteram (*) nma simples referencia á auctoddade d::ls
igrejas apostolicas (Alexandria, Antiochia) em eXfLltação da
auctol'idade papal. De:;ta sorte haviam vencido o duplo propo
sito de reprimil', como ilIegal e de si mesma usurpadora, qual
quer' reuniãlil de bispos por mutilo accordo, e de patentear em
todo o seu esplendor a auctoridade d'J papa. que a snu bel pra
zer poderia até subtrahir á chri.3tandade a instituiçãO apostolica
dos synodos. .

As invençües do Pselldo-Isidoro sobre as consequencilõs
inherentes ao 1>animento do gremio da igreja tinham aplai
nado maravilhosamente o caminho aos designios (le Greg(l
rio VII. De feito, a arma aceradá, com que se com bateu pelo
parleI' papal, outra não foi que a excom111 unhão, com as ensall
chas que lhe deu Gregorio, Attl'ibuira o Pseudo-Isidoro a
papas da primeira épocha a affirmação positiva de que a
pl'oscríptos não se devia nem fallar. D'ahi deduziram Greg'orio
e seu' adherentes a consequencia de que a pl'ohi1Jiçao abrangia
os reis e imperadores j por onde, logo que o papa os segreg'as;;e
da ig'l'eja, a ningllem mais era licito fallar-lbes, ainda que
fosse para tractar negocios-medida esta que o,; inhabilitava
para o governo, e obrigava a depôl-os.

Estas consequencias amplificativas da pruSCl'ipÇãO religiosa,
que,-além de totalmente desconhecidas aos antigo~ christãos,
de~truiam radicalmente o caracter da!'; instituiçüe_ da igreja pri
mitiva,-gerál'a.m um poder inc:;,lculavel, poder que nUo s6mente
se havia de receiar pelos abusos pr su mi \'eis elll c(~rtos caROS
particulares, senão que em si mesmo era já um permanente abuso,
nma inexgotavel ol'igem de discordia e miseria .. civi::;,-BossiH't
confessou qu'e Gregorio, alterando e penrertendo a nGçã.o de ex
communhão, instaurara na igTeja uma doutrina fal a (**).-

C
(') Acerca deslas falsificações e de muilas oulras. cf. llERAI\DI, GnATIANI

,naNES, II, 489.
(") Defensio declar., p, I, I. III, c, 7,

P. c. 13
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o proprio Gregorio devia saber que eUe era o iniciador de~sas

pretenções, que nas decretaes de 1si<1oro ntl.o havia cousa seme
lhante; ~, comt Ido, asseglll'ou, no· sY!lodo, em 1078, que
limitava-se a' seguir os estatutos de seus antecéssore". (")
Para tOl'P.ar irresistiveis as armas espit-ituaes, foram ainda os
gregorianos desentranhaI' no P.5eudo-1sidoro uma regra, que
suppüem haver escripto o papa Urbano a todos os bispos, e
resa assim :-A-inda quando um bispo excommungue a algllem
com iojustiçn, cumpre temer profundamente esLa cemmra, e núo
dar guarida ao pro,~cripto. ("....)

Ex.aminando essa monarchia univer,~al do:> papa>;, edificadtt
no decurso de tantos seculo', e prestes a ser agora coroada,
percebem-se claramente as poucas pedra, sobre que assenta o
eÇlificio. Por muito tempo cifL'aram-se em interpretar 'o canon
de SiLrdica, e estender Q direito, que elle transmittia ao papa, de
rever as musas impor'lantes, definiçrr.o esta demflsiado indeterminada
e elastica de sua natureza. Mas, tendo avultado singular
mente, com a posiçtl.o assumida por Leã.o e Gelasio, as pre
tenções de Roma, já isso mesmo, pelos fin" <10 seculo V, não
l)astou mai..,. Principiou dessa épocha em deante uma série
de falsificaç·:;o,3, tecidas ja na propria Roma, jiL n'outra~ partes,
mas sempi'e em Roma adoptadas e ntilisaclas immediata
mente.

Não..:e pÓLle assigoalar como caviJlação de todo em todo
intencional o facto de hav,6rem os papas, desde 1nnocencio I
e Zózimo, concoituado tão ob tinadamente como obra do pri
meiro concili de ~icéa o canoa de Sárc1ica sobre appellaçües,
P6de ser que, nesta parte, os ind llzisse em erro a disposiçãO das
ua collecçü s can'.micas.-:Não obstante, j'~ se começam a per

ceber indicios de um pJ' po ito bem nccentuado 'no tocante ao
G.o anon de Nicéa. ~ão havia. no ol'ig'inal sequer llma palavra
a J'e::;peito d Plima lo romano j-ma o manuscripto de Roma
trazia este aecre;'centn-mento: c( Á. igreja de Roma pertenceu

(.) Por desgraçrt da Europa, Ivo~1 e GRACIANO recolheram essa doutrina
em ~ells livros de direito (GRACl,\NO, C, 15, qu. 6, 4).

(") -o mesmo seDlidci-AN~F.L~IO, o cardeal GRECORIO e GRACIANO (c. 11,
qu. 3, 27),
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em todos os tempos o primado.» Essa tral)aça descobriu-se e
denunciou-se no synodo de CLalcedonia (451), enfiados ahi os
legados romanos cum a leitura do verdadeiro texto. (~)

Já pelos fins <10 seculo V e entrada do VI, tl'abalhara
Roma aforçurada nas siml1laç0eS e falsificaçüe..:;, que o interesse
lhe exigia. Encetou-se ent9.o, e proseguil1-se durante muitos
seculos, ess~ fabrico de historias pouco veridicas de apregoados
martyres romano.>, que a m~del'lla. critica (e até a romana, se
gundo practicaram Papebroch e Ruinart, Ol'si e Saccarelli) tem
sido forçada a despl'esar. A narrativa mythologica da con-
versao e do baptis:no do imperador O.m botina, urdida comI)
acontecimento adequado a gbrifical' a igreja de Roma, vem a
ser uma fabula, cujo destino é illl) ti'at' o p:lp' Silvestre com a
aureola de um operador de milagl'es. Cumpria ch3gar ele um'.!.
vez a complet-l iúviolabilidade do poutifice, e levar ao trinmph
o principio de que o pontifice não é respousavel p rante . g
jllsti.a liumana, e só da sua. pl'opria conscieucia depend" ~

Nessa épocha (antes de 514), foi Roma, tlurante quatro ann 5, P
theatro de uma sangrenta lucta pela tiára papal. Nas ruas c-

.assassinaram-se uns aos outros os parcia'3:> de Symmaco e os ~ ~J
do seu adversario Loureuço; por juiz nao queriam acceital' ~.

nem o rei dos god03, o ariano Tlteod01'ico, nem o imperador
bysantino, objecto, a ess tempo, do adio romano; com a
histol'ia fabulosa do papa MUl'cellino falsificaram-se os actos do
synodo de 8yn uessa; e, emfiOl. compuzel'am, na mesma épocha,
o COIt.çtitutwn Sytvestri, isto é, as decisões ue um supposto
concilio de 284 bispos, convoca o em Homa por Silvestre no
anno de 321. Os capitulas desse Constitntum foram manifesta-
mente escriptos sob a impressrw aineIa recente da') scenas de
morticinio, em que se as 'assinavam, ou suppliciavam como cri-
minosos,' membros do c1el'o. Ahi se in"inuou tambem o axioma
de que niuguem póde julgar a suprema. sé (o papa). (H)

Forjaram-se ue3sa épocha em Roma (:'empr no mesmo
inculto latim) a.lg-uns documento.', comI) os Gesla Lilierii, cujo
inStituta era dar novo apoio á fabula de Con tantino baptisad

(0) MAi\'SI, cancil. VII, 441.
(") Appelld. ad Epp. Pantiff. Ram. Ed. Constant, pago 38 e seguintes.
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pela igreja romana. Tinham ainda esses Gesta por fim retratar
Liberio co,no homem que a penitencia lustrara da heresia e
pontifice perdoado por. um prvdigio ui vino. O me:õlUO cunho
trazem 0.3 Gesta do papa Xi3to III l~ a historia de Polychronio.
Ainda ahi é accu:>allo o papa, e sobre os seus accusadores recae
em castigo a condemnação. Egual infurtunio se diz succedido
ao bispo Polychrollio de Jerusalém, o qual aliás nunca existiu,

Tambem á situação de Roma para com os bispos de
Constantinl)pla referiam-se essas composições do começo elo
seculo VI, cunhadas todas pelo mesmo pairão, Era o tempo
d'aquelle prolongado rompimento de cJmmunhão ecclesiastica
entre o oriente e o occillente (481-519), a que deu occasÍilo o
Henótikon, Tinha Felix. III citado pal'Ü o proprio fqro de Roma
o patriarcha :\.cacius. Com os gregJs houvera-se de modo
egual, em 495, C) papa Gela3io, o qual, a respeito delles, apezar
do seu vigesimo oitavo canon chalcedoniense, foi o primeiro que
ostentou a pretellçlo de submetter todos os concilios á confirmação
de Roma. Ronla, dizia, tinha que julgaI' todas as igrejas; a
Roma neo huma. podia sentenceal'; o prímado não foi pOI' via
das decisles synodaes que ella o recebeu, como affil'mav.a o
concilio Ile Cb~lcedonia, mas em nome da propria palavra
de Christ I, (..)

1nsis: ia as '1m em todas as premissa:; arvol'adas até então
por 'eus antece.lSOl'es. Dessa épocha é que datam as seguintes
falsificaçGes romanas, posto seja de crêl' não fos em elaboradas
senão deJ..1ois de mort,o e"se ultimo pontifice ;-uma carLa em
que o c:mcilio de Nicéa supplíca ao papa lhe approve as
decisões,- -carta a que segue o concilio romano, convocado pOI'
Silvestre, e a outorga da confirmação impetl'ada. j - depois, nos
actos de Xisto lIT, urna 'declaração deste papa, seg'llUdo a qual
só mediante a lctorisação delle Ll'ia o imperador reunido o
synodo j- -Do historia de Polycbrouio, que representa o papa, já.
em 435, juiz dt' um patrial·cllfl. oriental; e, finalmente, o tal

,synodo c:mgreg'ado por Silvest;'e, a que approprial'am as palavras
de Gela~io 'sob] e a origem divina. do primado romano, dando
como fixada pOl' elle a posiç-w da.:; duas igrejas de Alexandria

(*) l\1ANSI, Concilia, VIII. 54.
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e Antiochia em sequencia á de Roma, excluida assim tacita
mente a de Constantiuopla, com o intuito de varrerem-se os
canones ele 381 e 451, relati vos á preeminencia conferida a esta
igreja. ("')

Sem embargo da tendencia, que havia em R'Jma, a falsificar
instrumentos, é notavel (lue, uurante um pei"i do de mil annos,
ninguem tentasse alli preparar uma collecção parti.cular de
canones como a que, já desde o seculu VI, possuiam os
orientaes.

A vel'dadeim ras;Lo está em que a pal'tecipaçrw de Roma ua
legislaçãO da igreja foi por muit':l tempo especialmente fraca.
Verdade seja que. se invocaram sempre os canones conciliares, e
que o papas, comprovando o asserto com o seu edificaute
exemplo, a:ffirmavam energicamente haverem sido instituidos
veladores uesses canones. Mas o cauoa em que mais se em
penha vam er,t sempre o terceil'u de Sál'dica, entretanto que os
canone~ ueste synodo nenhuma collecçao oriental o:::; admit
til'a. (H) Já ao tempo em que Dionysio d~u á igreja
romana a primeira cOllecção canonica um pouco extensa d'entre
as que ella tem possuído, isto é, a sua trauucção dos canones
g'l'egos, a uos canones africano:; e a dos di::: Sardica, tinham-se
juntàdo em Roma, desde 313, mais ue vinte s.ynodos, e, comtudo,
desses vinte synodos ou nUo subsi:::;tia mais nade)., ou nada se
havia podido colher.

Pelos fin do eculo VI, emprehenderam, em Roma, uma
falsificação cujo effeíto não se havia de sentir em cheio senão para
um futuro mais distante. A bem do que haviam mister as
novas prQtençües de Roma, o celebre trecho uo livro de Cypriano
acerca da unidade da igreja foi exornado com as addiçües con
venientes.-Dis:>era Grac:ano: « O me mo p der e a mesma aucto
ridade que Pecl!'o, receberam-n os de Christo o.: apo tol s todos, »

(') Os tÓpiC0S supramencionados foram dados á estampa, segundo os
manuscriptos do seculo VIlL por A)IOI\T, Elementa juris cmwn. Jl 4~.:!-lS6,

(.. ) Este reparo faz Dionysius Exiguus no prefacio á se"'unda edição da
collecção que formou por ordem do papa Hormisdas. Depara,se os e prefacio
em ANDI\ES Letlera A, G, MOII.ELJ,I, Parma, lS0~, pago 66. Por elle e averigua
que o debate relativo aos canone de Nicéa aioda não tinha sereoado, e que um
part.ido violento queria com outras disposições legislativas eogeitar e sas lei d3.
Ig~eJa (provavelmente o sexto cauon). Relembra-nos isto as decisões, a que mai
aCIma nos referimos, de Silvestre e do seu syoodo, .
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Contrastava i~to de mod~ excessivamente frisante com a theo
ria que desde Gela:'io se levantara. Em consequencia, interpo
laram-lhe o seg:Jinte: « A. Pedro conferir-se-h'! o primado,
afim de que se IUostl'e a unidade da igreja e da cáthedl"a. Como
ha de, pois, respeitar ainda a igreja o que desamparou a ca
deira de Pedro, onde assenta. a igreja inteira'?» (l/-) Parece
que Íl.e~ta interpolaç!lO alguma influencia teve o juizo, que ao
depois proferiu, acerca de Cypriano, o clero de Roma, juizo
opposto ao proceder de quem até á morte fora sempl'e encal'oi
çado adversar'io das pretençõe3 romanas. Fôm Cypriano pri
mitivamente quasi o nnico martyl' estmnho cuja fe ·ta era an

'nualmente celebl'ada em Roma. Porém tlescle Gelasio, es. p. papa
que comprehendera. como apocryphos, na lista das obl'a- repl'o
vadas pela igreja, os livros de Cypriano, U1'gia pÔl' termo a
incoherencia entre a g'l'ande veneração, que para com esse
homem professava Roma, e a" cólera' que 'eus escl'iptos exci
tavam. Esse o motivo provavel da interpolação. A sim, mais
tarde, na mesma lista de Gelasio, re\'ista e emendada, assig
naram a Oypriano o primeüo logar entre os Padl'es orthodoxos
da igreja, ajuntando-<:e a declaraçao de que a ene em tudo nos
.devemos reportar; declaração que estabelecia um divertido
contraste com o'ltro tópico do mesmo decreto, onde o classifi
caram entre os auctore::, apocryphos, i.'ito é, condemnados e en
geitados pela igTeja. (H) Ma., corno não era de Roma que
emanavam originariamente os livros de Cypriano, e como ja de
muito tempo se tivessem divulgado nas igrejas da Gallia e

(.) Vêr as notas de Rigault, Balazio e Krabingel', nas suas edições de
Cypriano.

r") 'urna épocha mais recente, em 1563. foram por Manutius editadas,
em Roma. as obras de Cypri~no. Por ordem dos censnres romanos foi elle con 
trangido a manter os trechos interpolados, comquanto fallccessem nos manus
cripto, como accusa o editor Latino Latini em suas Ca'rtas (Viterbo, 1667,.11,
109).-0 mesmo succedeu. por occasiáo de fazer-se a edição de Pariz (BaluzlO),
orden~da pelo cardeal-ministro Fleur)'. Na sua I-Bsto,-ia das Capitulal'es" P~rts.
1i72, 'pag, 22ü, refere Chiniac pormenores acerca deste ponto. 1n~tituiu o mlOlstro
lima commissáo especial de theologos. incumbida de resolver ~e acaso se bavlam
de restaurar as intercalaçõe' flue Baluzio joeirara; mas Fleury era cardeal, e,
« a nf.,) querer travar com a imperiosa'Roma uma questão de estado. forçoso S?I~la

restabelecer o trecho; 1,orquanto o deixai-o supprc'so em virtude de uIPa d~clsao
ministerial dal'ia ares de querer·se ferir o primado romano. A passagem fOI res
tabelecida mediante novas folhas de impres ao. »-E5cusa dizer qae 'flm todas as
edições criticas de Cypriano, todas essas' interpolações têm sido mondadas.
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da Italia septentl'ional, nã.o houve meio de inserir os accresci
mos nos manuscripto

Do Livro dos Papas

Já antes de'ses tempos haviam com um fim e:pecialissimo
insiuuado u') antigo catalog'o dos bispos romanos uma interpo
laÇãO, com que ficaram lauçados os primeiros fundam·:mtos ao
Livro dos Papas, qne mai.> tarde recebeu uovos desen,olvimen
tos. (-) Aiuda hoje existe e 'sa obra, Da etliçtLO de Schelstrate,
com a primeil'a fúrma que se lhe deu em 530. (H) Cerca do
anno 730 f'Ji ella refundida e continuada até Conon (68í); mais
tarde a mesma mão a tomou de novo, P, a trouxe até 724.
Todas essas modificaçües basêam-se, pelo que respeita aos
securos VI e VII, em annotaçües contempol'aneas. (H-l'j Como
ficçã.o é, port:1Uto, o primeiro escript que releva citar: é um
annel importante na cadeia das illvençüps e interpolaçües ro
manas.

Todo o livro é escripto nes e latim barbara é anti-gram
matical peculial' a todas essas frcLudes romanas do seculo ·VI.
O.> principaes desiguios a que com esse meio tiravam, eil-os
ahi vão.-Primeiramente era de mister acreditar os inuumeros
acto. dos martyres romanos, actos que reduziam-::e todos a
productos do artificio; por anue, explica-se o porque se tem
frequentes vezes repetido que os antigos papas ba\·iam. consti
tuido uma quantiuacle de nntarios para os recligü', afóra sete
diaconos, que, poslo a frente des es, emm encarregados de os
fiscalisar.-Em segnndo logar, importava iufundil' nova força
ás fcLbulas já tlivulgauas a erca de alguns papas e imperadore.
(como o bapti 'mo romano de Con. tantino e Ç\ impo~tllras con-

. (') o Liber POllti(ical;s,-ou o livro ralsnmenle denominndo Anastasl'us,
cIlado em geral na edade média como obra do papa Dama o.

(..) Em sun -.I1ntiquitas Eccles. Romae, 1693, I, 402-49". cispoz elIe n
par. em duas columnas, o pequeno texlo de 530 e o que se aJdilou mais
larde.

(.. ,) Vêr a escrupulosa anal)'''e dn obl'3 Ioda em PIPER, Ei71leitung ifl die
momtmell/ale Theologie, Golltn. 1867, pago 31:.-349.
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cernentes a Silvestre, Felix, Liberio, Xisto III e outros).-Em ter
ceiro, planejavam fazer subir a uma alta antigui<.1ade a origem
de certas usanças lithurgicas recentemente adoptadas. Emfim,
era necessario figural' os papas como legisladores da igreja
inte.it'a; e, como, entretanto, (salvo certas regras lithurgicas
que se lhes submettiam, e a noticia, mencionada reiterada
mente, de ser obra delles o regimento; a divisão das parochias
de Romp, e a graduação do clero romano) era impossivel exhibir
uma só' das disposições que se inculcavam pontificia, con
tentavam-se os falsificadores com a vaga affirmativa dé que o
papa Dámaso, ou Gl:Jlasio, ou Hilario, promulgara certo estatuto
dirigido a toda a igreja. ('f)

_ a ultIma parte mais historica do livro, decorrida entre
440 e 530, domina particularmente a tendencia de collocar os
papas, em relação aos orientaes, como profe;;sores da fé e su
premos juizes. Abstrahidas as noticias acerca de construcções,
offerendas consagradas e cemiterio~, tudo quanto, na pri
meira composiçãO, devia ser historico, é falso. As nal'l'ativas
do auctor sobre 'o destino e acções dos papas, além de não
quadrarem jámais com a historia sabida, chegam a contradizei-a,
e muita vez pela maneira mais desfaçada; o que leva a crer
não menos mentirosas as passagens cuja fal 'idade a carencia
de fontes não permitte mais demonstrar; porque quasi sempre
se denuncia a intenção reservada. (H)

Immensa influencia exerceram as ficções do LiV1'O dos Papa.~

desde a épocha em que acabaram de revelar-se em todo o ocri-

(') A phrase-« [ecit Conslitutum de omni ecclesia »-reproduz-se quasi a
cada pagina; mas nunca indica-se o em que consistiu esse decreto, ao passo que
a;, pretendidas disposições acerca da lithurgia exprimem sempre determinadamentc
o respectivo objecto.

(.. ) Tillemont, e, mais completamente ainda, Constant sujeitaram a um exame
critico as informações do Lim'o dos Papas, e apontaram-lhe os cras os anachro
nismos. de modo tal que Ilão deixam duvida nenhuma quanto ao carnctel fabu
loso ,das noticias encerradas neHc. Demais. o todo produz a impressão de uma pre
meditada burla. l\Ianifesto é que os auctores não tiveram deante dos olhos nenlll.lm
documento. nenhum material historico. Chegava quasi a,té Dámaso a prrmeu'a
discu são do catalogo de Liberius, e é para crêr fosse escripta nos primeiro tem
pós do seculo VI. Em honra sua inventaram-se as duas. cartas de Damaso.c
s. Jerouymo, segundo as quaes. a rogo deste, oC'cupara-se Dâmaso em coll1
gir o que topava nas biogl'aphias dos papa, e remettel-o a Jeronymn. Vinte annos
mais ou menos depois. em segunda edição, composta cerca do anno de 530. ~c·
~rescentoll-se-Ihe a série dos papas de Dámaso a Felix IV. Em verdade é 11Istorrca
esta ultima secção, do anno de 440 em deante, mas tambem acceutuadamente coo
lorida ao matiz dos interesses romanos, e ornada de calculadas invenções.
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dente, e em que Béda os utilisou pela primeira vez em 710. Foram
ellas o ponto de partida a essa erronea supposiÇão de haverem
sido os papas, desde a origem do christianismo, os legisladores da
igreja, e afinal vi~ram a auxiliar maTavilhosamente as falsifi
caçõe posteriores do Pseudo-Isidoro, que entre as suas falsas de
cretaes insel'Íu as noticias fornecidas no Livro dos Papas acerca
de dispo:;ições leg'isladas pelos pontifices romanos, dando por
este modo apparencia de verdade ao~ artificios que forjou.
Foi essa concordancia entre o Livro dos Papas e as decretaes o
maiot, motivo do demorado credito que se tributou a estas ul
timas simulaçoes,

Da doagão de Constantino

A celebre doação ele Constantino, elaboraram-n'a em Roma,
na segunda metade do seculo VIII. Baseia-se ella na pl'etensa
cura da lepra de Constantino, ja no V seculo inventada em
Roma, e no seu baptismo pelo papa Sil vestl'e. O facto é des
cripto estendidamente; referindo-se que, apoz esses successos, o
imperador, de agradecido, presenteara o pontífice com Roma,
a Ttalia e as provincias óccidentaes ('I-),-e, muito particular
mente, que proferira longos decretos sobre os privilegios hono
rificas do clero romano e os Ol;natos sacerdotaes de suas vestes.
Outrosim, ficava sendo o papa, seg'undo essa composiçao, sobe
rano e senhor dos bispos, e a sé de Pedro com pleno poder sobre

/

os quatro thronos superioras de Antiochia, Alexandria, Constan-
tinopla e Jerusalém.

Trae esse pedacinho a cada linha a sua orig'ein romana;
reconhece-se, até, que o compositor é um dos padres pertencentes
á igreja de Latrão. Destinando-se o documento a ser presentado
ao rei dos francos, Pepino, foi pouco antes de 754 que o execu
taram, Nelle annuncia Constantino que, em honra ao papa,
fizera para com a pessoa delle as vezes de escudeiro, e levara-

(.) Entl'e essas provincias occidentaes cumpre não incluir a Gallia, a
Hespanha, etc, mas tãu sómente a parle septontrional da península que não per
tence á ltalia propriamente dieta, isto é, a Lomburdia, a Veneela a lstna.

P. C.
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Lhe'f ~tB réd:el:).I'O ea;val,10 clurq.ut eert.o tl'ftjeato·.. ,l Tinha issq. p.oil,
Jj11iH ,obtea.' ·de (Repino qa".lleUili;i-;se. ao papa es;sa hpm~nag-em~tiló

cQmpletamente' .alheia 'aos .. Íl'ancos;, ,açcrescepuo que" 4e dei (i)

começo,,. tev.e ,0 lpontifioa: a caUite'1a "de prev.enü" ao ,rei d~ 'quer
não ,(r,Já,tulla' clo.aç}i.o, mas., ,nem n1a,i~ nem men0', umai resti-,
taiçüQ; ° q,ue clell@ .e, dCil.3 ,se~l'S .fl:anCO$, ag'uard~v·a .. v'f) Lê,-. el
a iprim,eil'aJ 1 noticia de.3S8. •.doaç11o de Constantino lia 'ca I'ta de,
h,dl'í.a,JlIO al,Cat:lliiS,jém,777:, onde. ar este)e.xpüe"aquelle que,·se em
'Yendade, ,pov,o Qons~amti~p, )ieS 'tuira á,i,grejÇlJ ,0 qu!,! era: deUa"
mflllJito[ mais tinha' ain.ua que 11C,~,itltir dGts 3.ljl"tigas I d0açGies, il1lp,e;;
riaes. Havia, comtuc1o, muitos annos (desde 732), queJ JQ$ papas
tinham nos seus escl'iptos a precaução de nã.o fal1ar em dádiva,
mas em méra restituiçãO, sendo que as cidades e as provincias
italianas deviam sere restituIoidas ora:, a 8. Pedro, ora á republica
romana. (,,q,) Ficou intelJig-ivel o vel'clacleiro sentido desta pre-

t~p'ÇM. Jo~o, CL~~ 1ft?" ~ccr~;;9f:1n,~~~'a~1 a doa.ção. 4~ ,çpRsr~ntino,
qW(I'I~~era.va .P ,\poJl·~ifj.c~, a le~ii.tirnR 'pos~ lidor l ~ herqyi[':> d9
i nerjo, ,romal,1D na Italia' porqne, sendo ao mesmo tempo sue-

I .t;- ... }J I; c. I I t. I J I J" • I J • 1 . I I ~ I' II ( ,

ce~sol' de Pedro I:J successorae Co.nstantino ll doauo estava ~
-, I 1 , ,'" j I .. J I I \ I I ... 1,; ,

Sr' Pedt'o O fine fàra doado ~ republica romana, e vicljl-versa. De31a)
{, • J I ~.", t.~ I i t ., I ( I . J I 'j 'f' r' J

~~p.e~ra,. :cLal'o, cqmo Jã. ~uz, '~o ~li,~1 :~e11?-9Qst~;~~~~~ ?o P~Ri.J?:?I,q~e

-'1 Jp II" 'J. I 11'1 ! I •

I (:l I Neohul:qa c;I~vida ras.~avQl póde, ~ub3jslir emquanlp á origem rOlnalp da
clà çl.i'ó, '.lá lO' co'n\rr& len'c1eu assli'n, 'm'lI'ito j'uslámedle, n suh 'Hi~toJ'ial M'etrol,ti!
lilanariw,m T!J'/):ittl'f\, ,pago 10,Ii, o, ÔtlslIiti\Jçgotel. E~'t0n,\el,e,I[I,e, qu~, puctor haVia
,de te,· Sido .curlo sub·dl3cono romaoo, pOI' oome Jpao. Em res dll'eeçães p,versas
dev~a·se lI'S,lrHJ' 'q<mIlDcnto', lJA, con.lra os 10mpa'I/JoR,Hque .am açaV31f1l1 Romtl·
2.~, lcolltl:a .os gregos, que reC,US'lval'll reconlHJcul' o imperi da sé italiana sobre ~

s'uá' i"rujil';' :l:o, enlr' OS fruo·cás. NãoJé p'ossiv·\l dTscllil' seriam'el1:1e' a 't IItãüva'
eJWlj~d~r pe}os"j~sl1it'ls da ,Civ'iljtp" ,f/'\ra dai; Q allctor ..c9'A?urp ,fr,a9ljo, ulli~a,mQl1le
porque 00 seclllo IX LEneas de I'arls' Ado éle Vleona ll1lJnClol'tlím a donçao. I De
"j mesma eblá cOlldemnacla, Enlre li Donatio e os documcnt.os 'roÍlwpo ,I ~.lJP
epocha_ (;specialmenle o Constitu,/um Pauli I (em I-Lu\OUlN, Concil. III., 1.909
e seg :)J e' a El1istuTlIi ,SMICW! P-imiro, i'rl van'ladã')p los á:nn'dsJ 'de '7&3 ou 1M;' êl.llle'~
POr~oeall)eute.á DOlleOp, reio,! o mpis ?7'ffVilJ.~o ar-co,rdo de estylo,. Já na express~o,l
« CcióCLn'nali'o' luríli11arium )' ré 'Ia:se o punll' de I\ómá; 'po('qtle'só se 'UIlCO'111,ra
c,..'\S'alphpa~7·nas ,cartçs ç~s,papa~ 'cllJ,lC.l)tã., no ç.o~!stU1ttUl'l[1.,fq.ul'i, na IRo11il;tto,
-e em mlllS parte nenhuma, O mesmo se da com a formula de analhema e a anll)nça
de'rpcoas do irlfr-rnb.~âmbas,lilesi qnacs 110 @OIIS,t'litu)tuní' e. na' Epis'tula Is, Rdrb
Os i~fatrap'ae "1 (~uy cr.am ~lb'olutalll~n,le, es,lranh9s,.a tod~ o occidonLe, Ç~9 ,s~,
apre"..'Chitarfl [,sn a -liâ Donat·to e,'n, s 'cartas 'dos papas !d~ssa[ epocha' '(Ver ~Ei;N'r,

. 1119,1 ~t1?~e'i't dpmi1,7flf.. Jo.nli(._.e ,l~i), e) lr'lem I tall1lb~ll1 a pripem u;o ~q II:PCC'j
dem esses CSCl'I ptos, '

(,.) A expr'essão do livro cios papas é: « Exarchatum Ravennae ct ruípu
hlicae jura sen loca reddllre." Ver l,"Clll:'<'TE, Annales Eccl. Franc, V, 421.
A'ssim taÍlIlJam Ilê'se I na 'carta 'ào 'papa E.,levllm « "'01' donationis paginam civilatlJs
et' ,1<Dca, .. '[' stilllenda c:lnfkmaslis." Ij'ru~lIentemente ainda lenova..se o ,mc~mo

dizer, qllanclolse fali,) no EXaI'chado' e na' I'entapolis. I ,
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del'ía limitar-se a dec1inar, -131)1' 'i'nfllúdatlas,' ás reelamaç(je~~a"ti<
Clllada, pela, c'Jrt impel'ial de Coust-mtinopla 5019;'e esta supposiía
re.5ti uil1d., de ddiuj'nios sel1S; ,,;. I' " T

Seria impossi vel comprehemlcr qne Pepino, em 're~tlÍci.hdB,

podeS$ê tel' concebido', a 'idé:\ d mimoseai' o papa' comi o éx
archado e umns vinte cidad.es, ao papa qne as n1i.o j:>o'ssuir·a
nunca,-1.ttra:hiiild a si desse m do d odir:> I do imperio gl'egul
então om: ipotei1t ,.- só pài'a se prove-l'em ode olBd a' larrrpá'da.
'das igl'ejas I roinana.~. (~) Serja,' dizemo., illexplicavef :ess.,
ado de 'Pepino, ~e hão lhe ti çeS5em n:í strallb ntl. d.baç;Lo 'd'e
Constantino os titulos de pl'opried<Lde lias -papas Sllbl'e e3sás
régiões, e se 0 'nfLO hou'Vesse'm améiçado com a cólera d 'pri,ti.
cipe-apostolo, Cr\::;O se'·lh'3 não resti·tnissem os .~ IS ben '.
Nl0 havia que temei' fDssem contrast;eados' pela'-mai:.,; 1ev:~' cl'i
tica e desnudado, na c.Jrte guel'l'eira de Pepino, doc.umentos
como a doação de Comtantino e a epi~t·)ln. de s. Pedro. Homens

_ .Ú_"j

a quem ousava-se escl'ever que, se recusassem marchar contra
os inimigos da igrejr., sel'-lhes-hiam o.' COl'pOS e as almas etel'
n:u,ileuté espedaçl.vlo", e tartoradas m.l 'Ín'fern0" certo lm.vÍ<'tm de
e~tm' predi.~po,'t()· a acceit~r o emb ste dl~ qa Con. tÇliotin,
hOlivesse fl~ito pre'en~e da' Unlia ao papa Silvestre.; Dia> ele
'tl'eva eram esses 'n',') imperlo d y francos; extin tOi> intdl'amEmte
haviam sido todos os 13studr)s; e, d'entre os h')rneH3 ql{0 GÍl\CU
lavalni ai PepiJ!l0; l!1.m,S(l) não ht.tvia, cl1j0'olh~l' pél'semta:dlJr -pb
desse assu tal' o." a'gentes de Roma, (H)
I' Ao ,me",mo panho ente-'s\'} tentaçu.o de' fl;ttn'ibuÍ1' a epistdla
do s. Pedeo aos ·reis elos üanco-;, <cs,'}us filh'JS adopti'Vos. ». Snl'àin
esta invenção, lUma 'das m;;)lis aUllaze" e d~ G:nnfO'l'mes-qne o-uuca
se llmag,ib.;\l'ilml ú'(lrrü1I C0t1'jllncitum de g-,re:mdes perig-os e g-l'an
des'espB-mnças, n'umnquaelra ·em q-u 'á: mais anpert t'ribula.
ÇÜ8S Illimavl:\lU-i'e a aspil\açõ~s mríis-,Iarl'og'à,nne ',-' o la,nnó'de
754. IOra súpplice,. oeu pJ'on;telt~nrlo a tictot:ia, ora ameaçanrl'b
comnos 'hOl'l'01'e~ li ',infep90 eon.j'lll'Ü dos fl'anco I{) pri-nbipíl dút.
apostolos que salvem Rom:l. e a igraji\. Effectivamente a carta

I \

\

. (') D~ feito, fazia·se empre tila menção nas. petições e súpplica& dos papas,
CQlDO (l pl'lllcipal Qlptivo d,a doaçãq d~s lerral? que cobiç<lyam. , ..

('*) Ver os Beneclictinos na sua Iiistoria 'littercwicl ,da França, IV, 3.
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seguira de Roma para o imperio dos francos, e, ao que parece,
produziu seu eífeito. (*)

Vinte annos decorreram, entret_anto, primeiro que Roma
sentisse lÍaver mister mais alguma falsificação ou interpolaçao.
Passado esse intervallo de incubação, produziu ella a falsida
de seguinte: Presenteára Pepino ao papa com o exarchado
que tomou aos lombardos, e com a sua capital, Ravenna,
accrescentando-lhe ainda em doação mais vinte cidades da
Emilia, da Flaminia e da Pentapolis, isto é, o triangulo maritimo
encerrado en trc as cidades de Bolonha, Comacchio e A.ncona. (H)

Dar mais ter-lhe-hia sido impossivel; porque os lombardos não
tinham estendido além as suas conquistas, e mal acabavam de
tomar posse havia pouco dessas provincias, que já então força
vam-n'os a -restituir.

Da doação de Carlos Magno

Em 774, tomada Pavia, tornara-se rei do imperio dos fran
cos, que se estendia ao longe para a parte do sul, o filho de
Pepino, Carlos Magno. Já. então nãO se podia faUar em doação
de Constantino; porque, nesse caso, devià Carlos abdicar. Além
d'isto, precisava Roma de algum podel'oso monarcha italiano,
que, com as snas proprias posses~ües na peninsula, mantivesse
obedientes as províncias do papa ;-mas, ao mesmo tempo, longe
estava o eXàrchado e suas dependencias de saciar a avidez,
com que Roma ambicionava homens, terras e rendas.

Em consequencia, submettel'am ao rei de Roma um docu
mento, que inculcavam como doação ou promessa (p7"O'missio)
feita, de Kiersy, pelo pae. Karl renovou-a tal qual lh'a mostra
ram, outorgando por este modo a maior porção da Italia, e,
com ella, muitas provincias que de todo em todo estavam fóra
do poder delle; porque o documento que nos transmittiu

(') Foi até intercalada integralmente na collecção omcial, no Codea; Cal-ali
nus. Encontra-se ella em CENNI, t c. 1, bO.

(") Deduz-se isto dos recenseamentos e tombos do Livl'O dos Papas e da
notícia contida em Leão d'Ostia. Ver LECOINTE, V, 484,; e lI10CK: De Donatione
a Carola M. olllata, pag, 8 e segs.
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pela summa o biographo de Adriano designa, além do exar
chado, como territorios que se haviam de dar ao papa, a Cór
sega inteira, a Venécia e a Istria, Luni, Monfelice, Parma,
Rcggio, Mantua, com os ducados de Spoleto e Benevento. ('1-)

Até os nossos dias ninguem poude ainda comprehender como
Carlos Magno fizesse uma doação tão vasta qne o privaria
quasi inteiramente do seu impel'io italiano. Por isto Muratori,
Sllgenheim, Reg'el, G~egorovius, Niehlles declararam inexacto o
tópico em questão, ou, pelo meno!:!, acoimaram de pouca veraci·
dade os biographos do papa ;-visto que, aliás, diz especial
mente iehue~, furçoso seria assignalar a Carlos como yoluntaria
mente criminoso de um perjllrio coutinuo, e taxar a Adriano de
pusillanime negligencia. (H) Abel é de parecer que as objecções
contra a authenticidade dos documentos, com serem gTaves, não
são todavia concludentes j e sae-se do aperto, afinal, suppondo
que a doação fôra realmente semelhante á de Pepino, mas sujeita a
muitas restricções. ('l-H) Mock, emfim, acceita como verdadeiros
os limites da doação, mas contesta-lhe identidade com a de
Pepino, sacrificando assim a veracidade da biographia de
Adriano j e o mais recente dos auctores, Baxmann, dá tudo
por incerto. ('l-HI') Em uma palavra, ninguem ainda foi capaz
do clec~fl'ar o enigma.

Mas vem a explicar-se a cousa, tanto que estudarmos de
perto o docu mento, já cluas vezes im pre,3so, e evi cientemente
inventado (HHI') , que se apl'egôa pacto 011 doação de Pe
pino: esse determina realmente os limites geogTaphicos da
doação, como o biogTapho de Adriano, com a differença apenas
de que enumera maiol' numero de cidades, Esse do umento é
proximo parente da doação de Constantino, Como Constantino,
PeIJino introduz tambem no seu pacto uma extensa dissertaçã.o

(') Libel' ponlijicaUs. Ed. Vignoli, II, 193.
(. ') Historia das ?'elações entre o imperio e o papado, I, 56~.

("') Indagações ace?'ca ela histol"ia de Allemanha, r, 469 e segs., o An·
naes. T, 131.

( ) Politica elos Papas, r, '277.

( ) Ver F,lNTUZZI, Monumenti Ravennatti, VI. '161. e TllOYA, Codice dipl.
Langobardico. Napoli, 1854, IV, 503 e segs. Troya mesmo tcm por aulhentico o
documento, o qu~ nãu se cumprehende o'um homem, COII)O clle, tão f!lmiliarisaqg
com os documentos dessa épocha.
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ace'rca da mÜ'lreZt"C das sua') IrelaçOes com o 'papa, os .greg@," e
as lombai'dos,. consistindo li·i '0 os ll0tivo:3 da doaçZ"Lo. Protesta
a '1'ei,' que nem p~ra si, ng.m pam seus succes.;;o"es rese,'vou
nenhum poder sobre o; terl'itnrios cedi/los, exiginilo s6meute
prece::; ·pe.lo descanso de Sll:V BJ1ma e o tit;llo de ]1latrül:1'cha de
Rom'\.'; porquanto, accI'esl:eiib,t, 'p:)r viai de repeti,la..> doaçõe.\
do.') imperudores tinha-m-se ess::l.S provinaias tornallb ~~gitima

proprieJade dos papas. B;;CI'ipto, como é visi velmente, esse do
cument·) no estylo da doação de ·Constantino e dos bi'l'gl'apb S
romanos dessa époehw., i diffiGil-sertl. '811 ppôr-lhe 0!1,tra 'origem 'e
outro int~,nto', que Hão o de sel' apl'e.'entad(ll, ao rei ados
Magno. ("') Assim se averigua o: porque fui esse 'Príncipe
iü<iuzido a· fazer uma prJme:lsa, que mai;; tardec.se lhe affigurol1
.iílexeqnivel. Eis o motivo dft obst-iuada: re~istench- que 'o'ppoz
ás veql:JÍsiçues. inCe.3Sal1tes (lfiS pap't:;, e'o· de quel'er que Roma
exhibjsse os 8ells',titnl'os de propriedade a cada um dos terrI
tOI:ios de per si.

'Tambem nio paélece dúvida qlle pur n'nmerosas falsificações
pa:'sapam os p"ivilegios ol1torga(los ~.l santa sé peros sucoesso
1'e.' de' Ca.l'1o ·.MrlgUO. Comturlô, nfW sno tíio capitaes come' se
têm muita vez pre:;umitlo as modifi ::Jçüea qlle se lhes fizeram.
O pacto ou doação de Luiz o Bonanchão (8171 encena em si
signaes .ele ' anthentioida le; ma. evidente é· qae com muitos
ali:'Crescentamrmtofi o falsificcul'l1m (H)',11 MencÍ'lnaJ ene, 001110 doa
d.as pejo imp~rador ao papa- Faschali.'l, 'as ilh'l.s de 061' egil,
Sartlenha,· Sicília, com as costas convizinhfts, a To'cana todà e
Spoleto.- Basta e':>e trecho paea mostl'al' q1le, se' em vel'dade o
impemdor Llli~ houvesse, em tel'ffiOS tã()· vagos e truo ela tico<;,
ona 'p'Or meio dê 'simples, confirmação, 01"il ,mediall te novas coru-

I.

(') Dtl crêr é que fosse rle,tinndo a . er ubm ttid.. a um dos Carlovin~ianos
posteriores, como doação de Pepino, Tinham-n'o evidentemente a~eitado aoS
olhos e ouvidos de um rei franco; pórquanto, uiM vez e,tabeleciclo o Impono:
não teria mais significação o lance ,onde se diz que para si não ,reservava Pepino
direito aJgul11 s,obre essas provincias. Devemos, portanlo. fio,aí em Carlos Ma~nn
c no anno cle 774, laoçando á conta da i~norancia do copi,ta. e ao ter elle VIVlrlO
posteriormente a essa épocha, a inexactidão do nome do papa, que lhe puzeralll
no alto a esse papel.

~ .. ~ Até aqni ·têm-n'o havido como inteiramentn forjado oS mais dos s'lbio:,
como Pagi, i\iuratori, llCI'CtL:I, Lc BrcL, Pertz, Gregoroviu , Baxmann e, ainda recen·
temente,' .SickeL o mestre da eritica nos documento carlovinpiailoS; emqllanlo
Marioj (Nttovo Esame, etc., ~oma 18~~l c Gfrorel: su§tClltam a sOa 'authoncldade .
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cessões, doado ao papa a maiol' parte da Italia, a um indecifra,..
vf)l enigma. ficaJ'ia reduzida toda a hist0ria ulterior.d papado
até GJreg-ol'io VII. D feito, os papas nã.o estavalfl então em
posse d'essfls provincia", que por si sós constituiam um
g'l'aocle reino; nem, 'sequei', manisfestallam nenhuma pretenção
a elIas.

Foi Innocenaio III, e antes delle nillg'uem, o primeiro que deu
a Toscana inteira oem3 pa.r e do dominio pontifical. No que,
re;peita ao ducado de Spoleto, foi Gregario VII quem primeira
mente imaginou dil'eit:Js á sua posse. Foi de certo pelos fins
d~ seculo XI ql'te 'se apparelhou a faL:"ifica(po, 'ao ltempo em que
com tanta ciroumspecção e actividade se tractJava em Roma
esse g'enero de trabalhos. Gl'i::gorio VII foi tambem o primeiro,
que l!"ventou pnetenções á Sardenha; mas o certo é que, a0
mesmo tempo, cc>nfeSsava nã.o terem até' ent[o os habitantes
d'e'sa ilha I:elaçüe3 de especie alguma com a côrte ·de, Roma,
reconhecendQ, :pelo (wntrario, que, em resul tado, ao' que' elIe
ajuizava., da incuria de seus antec1;)ssore.::o, aquelle povo tinha -se
tornado milito mais estramh ,á,santa.sé que outros dos confins da
terra (\<). Verdade é quel em 1091, Urbano II demonstrava ser
a CÓI'::;ega parte das ,propràeclacles do pàpa, nl:Lo elll virtude dos
privilegios. outorgados por Carlos Mag'no ou Luiz, mas pe10
teor da doaç~ de Oonstantino. Esta, interpretada como então,
doava ao papa .... ilvesti·e a proJ!lried-ade ue todas', a' ilhas do
oeste, incluidas as Baleare" e a Irlanda. E o que tambem Eje
da com os pl'ivileg-ios do imper'ador 9thon I, em 962, e de Hen
rique II em 1020, São 'esse do~ulllentos pela maior parte au
thenticos (ou traslados de papei" authenticos); mas n'um e
r'r'Ôll1tJro c mO'que se pc;Í'cetle tllna desasáua e ma'is recente inte/'
calnç'lCl, a 'saber, a menção, qhe faz o Li v1'0 dós Papas,' da
liberalillade de Carlos Magllo. ("'f)

E' sabido ue, tendo,;,se ,en,tr g'ad9 absolutarriente á direcção
de Greg-Ol'io VII e Anselmo de Lucca, doara a condes a Ma:~

thilde á sé de Rornft, em 1077, as prorincias da figUl'ia e Tos-

(') Epist. I, 29.
, (") Ver W,nTERICII, T"i/..e ponti(. I, 1:,. HF.I;ELR, Conei? Ilistol·ia. IV, 580,

!tflltel'iaes, I, 255, I
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cana: C''") Se, aproposito d'isto, nos lembramos de que ao Anti
Ce 'ar Rodolpho (em 1081) exigira Gregorio VII o juramento de
restituir ao papa as pro\incias e as rendas, que o imperador
Constantino e Carl03 Magno doaram a s. Pedro (H); se pon
derarmos que já o papa Leão IX invocara solemnemellte a
doaçã.o de Constantino, e que Anselmo, diI'ector da consciencia
de Mathilde, inserira essa doação no sen li vro de direito, facil
mentp. se advinhara que genero de documentos foram presentes

a ella, para chegaI' a ter como cargo de consciencia a renuncia
on restituição de possessões tão vastas.

De um homem como Gregorio VII nàO bavemos pensar que
para taes falsificações tivesse concorrido scientemellte: mas a
sua leviana creduliuade e a sua avidez insaciavel o impelliram
a apoiar-se nas mais cal \'as fraudes como documentos seguros.
Assim, em 1081, affirmava que, por documentos conserva
dos nos arcbi vos da igreja de s. Peliro, se averig'ua ter Carlos
Magno reduzido a Gallia inteira a tributaria ela igTeja romana,
assifi? como haver-lhe tambem feito presente de toda a Saxo
nia. ('1--1'-'\'-) AlIudia de certo ao. documento fabricado em Roma cerca
dos seculos X ou XI, o qual Torrigio nos communicou. (H"''I) J!1
ahi se nomeia Carlos {agno imperador em 797, sendo seus
reinos a França, a Aquitania e a GaUia, figurando como chan
ceDer Alcuino, e tendo cada nm

J

dos seus reinos que pagar ao
papa nm tributo annuo de 400 libras,

Decreto de Graciano

Não mencionamo3 aqui os fêlctOS relativos á origem das
doaçõe:::, senão porque aclaram a praxe continuamente obser-

(') Ver Leo Cassinensis. ~p. PERTZ, ll.fonwn. Gel"?n". IX. 738.-Pro l 'n"cl
mente haviam-se de eulender por Liguria os cundados lombal dos pertencentcs a
Mathildc.

(00) Ep. VllI. S, 20.
(, .. ) Ep. Vl1I. 3.

(.... ) Le G,'otte Vaticane, Roma. 1639. PU!? 5(15-5l0. Do X seculo cm
deaote começou a elaborar-se em Roma. como d antes .iii se havia I'c!to .com ?s
actos dos martyres, um enxame de documentos falsos. Claramente o Indicam aS
monograpbias acerta de certas Igrejas romanas. Logo o primeiro documento do anilO
570. dado a lume por Marini (Pttpjri cUplom'ttici, Roma 1805), é falso. Ver
JAI'FÉ, Rege~ta. pago 936.
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vada em Roma do VI ao XII seculo, e porque manifestamente
os auctores desses documentos são os mesmos a quem se devem
as lendas imag-inadas por interesse da supremacia da ig-reja.

Prosig-amos ag-ora as no:;sas pesquizas., arrolando os papeis
falsificados, com que progressiva e radicalmente se transformou
a constituiçãO da igreja.

Já a::;sig-nalámos as falsificações do Pseudo-Isidoro, que sur
diram no meiado do seculo IX. Vimos que n'ellas não com
partiu Roma, supposto depois as aproveitasse, com o· fim de
alargar a sua auctoridade, logo que para os livros juridicos do
partido g-regoriano se tra passou a e sencial substancia dessas
ficções.

O mais poderoso instl'Umento elo novo systema papal foi o
Dec·,.etu de Graciaiw, emanado, no meio do seculo XII, da pri
meira eschola de direito que hou ve na Elll'opa, isto é, de Bo
lonha, oraculo juridico então da christandade no o~cidente.

A.gTupadas estavam n'essa obra as falsificaçõe::! ue Isidol'o
ás dos greg-orianos Deodato, An:"elmo, Gregorio de Pavia, e li
que o proprio Graciano accre centara. Tomou a ~ua obra o
logal' a todas as collecçõe:; an teriores rela tivas ao dil'eito da
igreja; tornou-se o maunal, o repositorio, nl0 só UOS c:monis
tas, senfLO tambe:n do" theJlogos escholasticos, que só por in
tel'lnedio della ficaram d'ahi em dennte conhecendo em gTande
parte os Padres e os concilias. Na ig'l'eja nunca existiu livro
caju influencia possa Uledir-se com a desse, bem que regorg-ittl
de erros crassos, commetLidos, uns de indu 'tria, Outl'L)" por
ignorancia.-A Gruciano tinhflm aberta camin}1o 1110 só An
selmo, Deodato e o cardeal Gregol'io, cujO.3 tl'nbaLlOS circum
SCl'everam-se a um publico restl'ícto, corno :lt~ o allemão Durkal'd
(ou seu collaboraelor, o padre Olbert), Na compilaçãO, que
collig-irH. entre 1012 a 1022, não se limitám TIurkartl a acceitar
em ampla escala os artifici .s elo PSQudo-hidoro, senão que
attribuira ainda a di \'el'303 papas as prescripções el~('.lesiastia3,s

encerl'adl.Ls nas capitulare.3. As..,iin é que se deu á luz, desele o
meiado do seculo XI, 11 falsissill1a suppo 'ipo de haverem le
gislado os papas despoticamente eS.3es decreto." que em reali
dade haviam siUo, ainda. no seculo IX, li uemante deliberados
pelos synodos francos.

P. c, 15



114 DA INFALLlBIUDADE DOS PAPAS

Todas essas falsificações, opulenta mésse de tres seculos,
acolheu-as Graciano á bôa fé na sua coÜecção; mas, além
deIlas, sempre de accordo com o espirito e por maior g'loria do
systema papal, adoptou ainda bôa cópia de novas corruptelas,
e aqui não é possivel descrer de que o fizesse de proposito
deliberado,

Facil é mostrar, por alg'uns successos que se embeberam
profundamente no desenvolvimento do novo systema'ecclesiastico,
o como Graciano, esse filho de !talia, traçou com o seu commet
timento levar ao cabo a grande questão nacional, e, mediante
o papado, converter a christandade toda em dominio do clero
italiano. Tinham-se dobrado os bispos de AIlemanha, mais
ainda que os bispos francos, ás decretaes ele Isi~oro. O effeito
d'estas se fez sentir nas resoluções do synodo nacional aliemllo
congregado em Tribur no anno 895, Por isto já se vê quflO
intimamente o Pseudo-Isidoro se infiltrara no sangue dos
padres allemlles, quanto abalara o espiri to hierarchico deIles
com a imponente g'randeza dos seus papas e a pintura da sua
phantasiada soberania. Cunvém, todavia, accrescentar que a
esse tempo os bispos haviam-se ligado com a maior intimidade
ao rei Arnolfo, que vivamente interessava no concilio, e o
assistia. Cobiçava eIle a corôa imperial, e por amor della já
uma vez 8e abalançara a uma viag'em á !talia, tendo sabido
que a não podia obter senão por valimento do papa FormoslJs.
Afinal tomaram os bispos a determinação « de soffl'er, piamente
submissos, o jugo que Roma lhes impunha, ainda quando se
viesse a tornar intoleravel. »

Que de vezes para o deante se não reproduziu essa mesma
phrase! Chegaram, até, a imputal-a a Carlos Magna, com o
mesmo fundamento com que se affirmou que Constantino
appellidara De~ts ao papa. E, como Graciano a classificasse
entre as capitulares de Carlos Magno C"), e lhe estampasse
o sello dos canones geraes, ficou sendo até ao concilio de

, Constança opinião preponderante, dado encontmsse ás v.3zes real
oppOSiÇão, a idéa de que era dever tvleral' o intvlemvel, sempre
que Roma o exigisse.

(.) Dist, 19, c. 3.
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A ninguem tomou Graciano a falsificação do trigesimo
sexto canon do synodo ecumenico de 692: é pt'opriedade
exclusivamente sua. ("'). Reproduzia esse canon o de Chalce
donia, que assignava ao:> patriarchas da Nova-Roma, ou Cons
tantinopla, os mesmos privilegios que ao prelado romano.
Com duas palavrinhas inverteu Graciano a expressão do canon,
e escreveu exactamente o contl'ario, tendo a cautela de
eliminar a referencia ao canon identico de Chalcedonia. Ao mesmo
tempo, reduziu de cinco a quatro o numero dos patriarchas;
porque já se não tractava senão d~ fazer que desapparecesse
a antiga paridade entre os bispos de Roma e os quatro chefes
das igrejas de oriente, comquanto como um dos patriarchas ainda
o considerassem os proprios gTegorianos, entre os quaes An
selmo. (H) Dignidade patriarchal, realmente não n'a podia mais
haver para a sé de Roma. Ao que, na igreja arrogara a si todos os
direitos possiveis, já não podia occorrer a pretenção de exercitar,
como patriarcha, ainda em cima, um poder especial n'urna das
fracções dessa igt·eja. Tornára-se essa omnipotencia do papa
semelhante a um 17liL7"e magnwn (**"') e, por conseguinte, não
podia conter no seio esse como lago ou tanque de direitos espe
ciaes. Veio este ponto a ser sensivel em relação ás provincias
orientaes da Illyria (Macedonia, Thessalia, Epiro, Dardania), as
quaes em tanta maneira estavam outr'om subordinadas á aucto
ridade patriarchral do bispo de Roma, que como vigario della era
nomeado o metropolita de Thessalonica. O imperador Leão
o Isauriano, em 730, arrancara a Roma essas provincias, que doou
ao patri,archa de Constantinopla. A este respeito houve longas
pendencias. Em Constantinopla não encontraram écho as re
clamações infinitas dos papas. Com o estabelecimento do im
perio latino, porém, em 1204, foi momentaneamente restituido

(') Dist. 22, 6. Escreveram nec non os correctores romanos. ao passo
que a falsificação de Graciano ostentou tranquillamente durante 400 annos o
seu non tamen.

(**) Anselmo e Deodato, particularmente, declararam inválido o famoso
decreto de Nicoláu II acerca da eleição do papa, decreto que conferia ao im
perador de AlIemanha um direito de ratificação; porque « um patriarcha ",
dizIam elles, alludindo ao de Roma. « não tinha a faculdade de alterar elIe só
direitos instituidos por cinco patriarchas)1 (em Chalcedonia).
. (.. ,) Assim como se denominou mais tarde mare magnum a numerosa

copia de privilegias que dos papas receberam os frades mendicantes.
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aos papas o goso dessas terras orientaes. Por essa occasüLo,
(facto significativo) em "Vez de reidndicar seus antigos direitos
de patl'iarcha, nomeia Innocencio III 7Ja.triarcha o bispo de
Tornobus, instituiçr~o ecc1esiastica de ephemera duração, que
elTl pouco tempo se desvaneceu. ("').

Emquanto ao celebre canon do synodo ele Afl'ica,-pedra de
escandalo de todos os papistas a desafiar-lhes sempre os es
forços,-tambem o apro, eitou Graciano em pró do novo
systema. Prohibira o canon toda e qualquer appellação para
ultramal', isto é, para Roma. Com um accrescimo fêl-o Gra
ciano dizel'-sim-, onde o synorlo expressamente dissera-não.
Já o Pseuclo-Isieloro com as suas falsiflcaçües commettêra annullar
á igr~ia o antigo direito, que prohibia remover bispos de uma
para outra igreja; ma", imitanuo o exemplo ele Anselmo e do
cardeal Gregorio, enchel'tou Graciano ainda á obra elo antigo
falsario um invento seu, que attribuia ao papa o direito de
eifectuar a lransferencia. (-1"")

Na obra de Graciano uma das partes mais fecundas de
consequencias é aquella onde o auctor ("*"), approximando-se
aqui tambem de A.nselmo, Deodato e o cardeal Gregorio, de
senvolve o srtema repressivo a beneficio da religião.

De um lado, as.soalha (verdade é que falsificando um canon
já antes delle divulgado por Ivo;) e BUl'kard) haver Gregorio
Magno decretado que a Igreja tem obrigação de defender os
homiciclas e matadores ("*""); por outl'O, forceja laboriosamente
para demonstl'al' que é licito, ainda mais, que é dever ·nossO
fOl'çar os homens ao bem, e, pOl'tant:>, ú. fé, empregando todos
os meios coercitivos; que importa constrangeI-os a crêr tudo
quanto n'esse tempo constitnia parte dos artigos de fé; e,
especialmente, que .é permittido snjeitar os herejes á tortura.
confiscar-lhes os bens, e dar-lhes morte. N'esta parte-sobrelevou
até aos canonistas gregorianos. Nem lhe esquece mencionar
que Urbano II declarara nã,o haver de ser conceituado r.amo

(*) LE QUI EN, Ol'iens ch!'istianus, I, 96-98, II. 24-25.
(.. ) Caus 7, qu. 1, 34.. ii

("') Causo 23, qu. 4, 5 e 6.
(••••) Causo 23, 5,7.



DA INFALLIIlILIDADE DOS PAPAS 117

assasgino O que, por amor da igreja, matass~ um excommun
gado, Afinal, concluia por esta sentença geral: « É claro
que se não devem punir sómente, ma.:; tambem matar, os
pervel'sos » (leiam: « aquelles que o poder ecclesiastico taxar
de pel'versos. )

Peiores cousas ha ainda no livro do monge de Bolonha.
Por desgraça da religião e da igreja, tornou-se esse livro,
mercê dos cuidados de Roma, o código e tractado juridico do
occidente. E' sobretudo DOS assumptos que traziam em si o
germen de um futuro desenvolvimento, e nos que por suas
consequencias interessavam o coração da yida civil e religiosa
no occidente, que se percebe mais avultada a desordem, a falta
de cl areZll, a frequencia de fal.'ificações. Foi assim que se trans
formau a esse tempo a accepção da palavra heresia em espada
de dous gumes, em poderoso instrumento para a dominaçã.o da
igreja. Forçando grosseiramente o canon, inculcara Jicoláu I,
em sua carta ao imperador greg'o Miguel, que, segundo o sexto
canou do concilio ecnmenico de 381, cumpria considerar logo
como herege a todo scismatico e excommungado. Isto inseri
ram na:; suas novas collecções juridicas Anselmo e Graciano (1') ;
de maneira que, exactamente na épocha em que se qualifi
cava a heresia de crime capital, o sentido da palavra heresia
recebeu uma extensão tã.o terrivel quando illimitada. Em
summa, graças a falsificações e artificios anteriores, con-.
seguiram ficasse julgado para logo como hereje o que não
obedecesse a. qualquer ordem do papa e se affoitasse a con
tradizel' alguma decisão dogmatica elo pontifice.

Auctoridade de Graciano

Até então tinham os gTegorianos exprimido tilo crua e
accentuadamente quanto Graciano a idéa. de que o papa, 'quanto
ao seu poder absoluto sobre a lei, é egual ao filho de Deus.
Do mesmo modo que Christo, diz Graciano? esteve na. terra.
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sujeito á leI, supposto em realidade fosse o soberano deUa,
assim está o papa ácima de todas as leis da igreja, podendo
haver-se com ellas segundo lhe pareça, cerno se deUe só pro
viesse á lei toda' a auctoridade. ("')

Dentro em breve, graças á influencia de Graciano, veio a
ser essa a doutrina reinante na curia. Poude entã.o o papa
Eugenio IV, em 1439, ainda apoz os grandes concilias
reformadores, responder ao rei Carlos VII, quando invocava as
leis da igreja, que era profundamente ridiculo oppõr leis da
igreja ao papa, que a seu talante ai:' podia fazer, suspender,
alterar, ou destruir. (",...) -

Nos cincoenta annos que decorreram do apparecimento d}\
collecção de Graciano á ascensão do !Uais poderoso dos ponti
fices, Innocencio III, o systema papal, junctando os seus tres
ramos (Psewlo-Isidoro, eschola greg'oriana e Graciano) chegou a
dominação absoluta. Nos tribunaes romanos sentenceava-se
conforme os preceitos ele Graciano; por Graciano ensinava-se
em Bolonha j até o imperador Frederico I mandava instruÍl' seu
filho Henrique VI no clecretllm et j1~s 1'omanum. (.........) 'l'ada a
legislação das decretaes de 1159 a 1320, está edificada sobre Gra
·ciano, e o invoca.-O mesmo acontece com a dogmatica de
s. Thomaz de Aquino, nos assumptos correspondentes. Demais,
a dogmatica ecclesiastica, relativa ás questões acerca da consti
tuiÇão da igreja, submettia-se inteiramente á jlI1'Ísprndencia
(sciencia predilecta ao clero de então), tal qual a tinham ageitado

.Graciano, Raymond e os outros compiladores. Theoria, texto,
documentos justificativos, iudo iam buscar os theologos n'essas
collecções canonicas.

Já no seculo XII tinham de uso os papas, quando citavam
alguma passagem de Graciano, dizer: « está in sam'is canoniblLs»,
ou « in decretis ». (HH) Ainda em 1570 os revisores romanos
do decreto (revisores instituidos por tres papas) di7.i.am que

(.) Causo 25, qu. J, c. 11, 12, 16.
(**l RAYNALD, a 1439. 37.
(...) Ver BOElUlER. Diss. áe dec,·. Grat., a qual antecede ao seu CorpuS

jur. cano p. XVII.
(.... ) Assim ALEXANDRE nr (decr. C. 6 de despons impub.); CLEMENTE!U (~e

jure patrono C. 25); e INNOCENCIO IlI, que cita Graciano com a indlcaçao: tn
cm'pore 4ec,·etq"j,(,m.
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esse cargo lhes fôra incumbido para conservarem intacta a
auotoridade d'aquelle importante oodigo. (.) Ahi está o res
peito que votavam a essa obra de um a outro lado semeada
de mentiras e erronias; e ,foi essa compilação de falsiuades que,
cravada como cunha robusta na fabrica da igreja, desconjun
tára, e fizera estalar-lhe os membros pouco a pouco,-não sem
que, todavia, deixasse, em vez dessa, outra construcção valente
no seu genero.

Crescimento do poder papal

A Alexandre III (1159-81) e Innocencio III (1198-1216)
podemos considerar com fundamento como os creadores do
novo direito da igreja, do direito das decretaes, tanto em at
tenção a abundancia das promulgações delles, como em
homenagem a logica e unidade do seu systema, impregnado
n'uma só idéa fundamental. :Mais ainda que em Gregorio VII,
domina em Innocencio essa idéa de ser o papa representante de
Deus na terra; seu parecer é que elle está collocado neste mundo
como g'uarda supremo e soberano dotado de uma vigilancia e de
uma previdencia analogas as da Providencia divina, para velar
pela humanidade, assim em suas relações sociaes e politioas, como
nas relig'iosas, e persuade-se de que é seu dever anniquilar
todas as resi tencias. elle, como em Gregorio, reilla a idéa
mãe de que qualquer dignidade ou. poder terreno, que 11ão fôr
exercitado por padres, é uma infracção aos desig'nios de Deus
acerca d'este mundo; para um e outro esse facto é uma derogação
as leis divinas, proveniente da loucura e dos peccados humanos,.
parecendo-lhes qu~ Deus realmente não creou, nem quer nada
senao o sacerdocio só. (H)

Em evidente contradicção com a doutrina do Evangelho,
que attribue origem di vina a auctoridade temporal, declarou

í') «Ne hujusce utilissimi et graviss·imi cod'ícis vacillaret auctol'itas.»
(:') Ep. ad Joannem Angl. regem, em RnIER-CLA.RKE, Foedera "egum

Allgltae, II, 119: « lnstitulum fuit sacercerdolium per ordinationem divinam,
regnum aulem per extorsionem humanam, etc. »
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Gregol'io htteralmente que o poder real fôra creado por homens
carregados de todos os vicios, que, desconhecendo a Deus,
aconselhados de Satan, estimulados por desarrasoada sêde de
poder, tinham alçado e2sa instituição entre os homens até
entll.o eguaes, (.)

Novos meios de engTandecer a auctoridade vieram trazer á
sé de Roma as crusadas, a transformação que o.ccasionaram lia
systema das indulgencias e penitencias, os pri vilegios com
que os pontifices favoreceram os crusados, emfim, a suprema
direcção dessas guerras santas, que aos papas tocava natural
mente, Á isso cumpre accreBcentur ainda as ordens religiosas
de cavallaria, que só reconheciam por suserano o papa,-e a
constante alliança com os fl'ancezes, com o seu clero e os seus
reis, até 1300,-além da força moral que á monarchia pontificia
angare~vam as duas grandes universidades de Bolonha, eschola
do direito papal, e Paris, cuja escholastica ia-se cada vez mais
amolgando ao serviço do systema romano, Antes de tudo,
entretanto, os mais firmes dos seus defensores teve-os essa
monarchia nas novas confrarias religiosas, que, no começo do
seculo XIII, cairam a enxames sobre a chl'istandnde, taes
como, franciscano~, domillicos, agostinhos, carmelitas, poderosas
ordens de mendicantes, entre as quaes as de maior influencia
foram p'rincipalmente as duas jJl'imeiras,

Em seguimento ás decl'etaes de Isidol'o e Graciano, foi a
instituiçãO dessas ol'deus, organisadas monal'chicamente e es
trictamente cerradas, a terceira ala.vanca, mediante a qnal se
derruill a antiga constituiçao da igreja, baseada nas relações
mutuas dos bispos, p1'esúytel'os e pastores, Sujeitos de todo em
todo á direcção de Roma, promptos a surdir onde quer que fos
se como emissarios do papa, absolutamente indep'endentes dos
bispos, apparelhados para investir com os padres secnlares e os
pastores, a quem avanta.javam-se em poder, formaram esSC3
mong'es, na igTeja, igTejas pal,ticlllaTes, e não trabalhavam se
não pela g'loda e gTandeza de suas religiões ou pelo poder do

(0) Ep. lib. VIII, .Ep. 21: «Quis nesciat, reges et duces ab iis habuissc
principium. qui Doum ignorantes, superbia. rapinis, perfidia, homicidiis, posl~cmo
universis pene sceleribus. mundi principe diabolo vidclicet agitante, domlnarl
coeca cupiditale ct intolerabili presumptione affcctavcruÍlt, II
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papa, origem dos pri vilegios dellas. Póde-se com certeza affir
mar que, com essas nova" ordens religiosas, o poder do bispo
de Roma positivamente duplicou. Da litteratura dos pulpitos
sagrados, da~ cadeiras uniyer::;ital'ias, de tudo assenhorearam-se;
percorreram o mundo, a mendigar dinheiro, e a dar indulg'eu
cias em nome do papa, armados com a omnipotencia e auctori
sados até a lançar excommunhão.

Assim organisou Roma essa guerra clerical, esse combate
de todos contra todos, até nas aldeias, guerra em que habitual
mente o pastor do logar era esmagado pelo mendicante de
ponto em branco armado de privilegios. De feito, os monges
possuiam recursos efficazes, taes como a indulgencia facilitada,
os novos actos de devoção e as vias de salvaçlo que inventaram.
A nenhum desses tinham com que contrastar os pastore com
muns. Já de si muito mais fracos, por solitarios e baldos de
organisação, succedia-lhes ::;empre que catla tentativa de resis
tencia lhes desfechava em re"ez. Tinham o;:, monges a facultlade
de coagir pódres e povos,sob peua de excommunhão, a escutar-lhes
as prédicas, onde encareciam as indulg'encia'> do papa, e a de ab
sol vert, no confissionario, de certos peccados reservados. Padres
e bispos tiveram, portanto, que· reconhecer a sua fraqueza pe
rante o poder <lesses monges, novamente additado ainda com a
inquisição, -e, não obstante lamento~ e cólel'as, acurvar-se ao
jugo, que lhes impunham duas potencias, como essas, irresisti
veis na harmonia qne as congTaçava.

Já Gregorio VII apoiava as suas novas pretenções (especial
mente a sua auctoridade politica e o avassalamento dos monar
chas) em factos de pura invenção, que nem elle mesmo, todavia,
imaginára, Passou-lhe adeante, nessa vereda, Innoceucio UI,
adulterando, sempre que lhe foi mister, a historia e a Biblia. Des
cobriu elle que os papas tinham transferido o imperio dos gregos
aos francos C"), concluindo que aos principes allemães nM
assistia o direito de eleger o rei senão por outoI'ga dos papas, e
que estes se haviam logrado sempre da prerogativa de rejeitar,.
como lhes parecesse convenien.te, o nome do principe escolhido.

(') De Elect., c. 34.
P. c, 16
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Os sul1seqllentes escriptores papistas demudal'am essas meras
pretenções llistoricas em fàcto:> llistol'icos de in yençao sua.

Entretanto, foram deixando cair em esquecimento o· dogma
de Gregorio VII, que attribllia a todo papa regularmente eleito
uma santidade pessoal. De feito, coniam o risco de que da'
ausencia de santülade se viesse a concluir alguma vez a nulli
dade da eleiç3.0. Omittiu, portanto, a santidade o direito das
Ilecretaes, posto mantivesse, ou subentendesse os outros postu
lados de Gregorio. D'ahi resultou ficar ás escancaras reiuando,
na côrte romana, a todos conhecida e notoria, a :;imonia, que
por heresi::t se tinha então em toda a parte. Entl'e cardeae3 e
até papa~ reproduzia-se diariamente a compra de beneficios e
o suborno n.lS processos. Tornou-se d'ahi em deante impossivel
confutar a freql1ente accusação de que a heresia practicava-se
aos olhlls do papa, com o seu assentimento expresso ou· tacito,
até que os canonistas imagInassem o alvitre de professar ·que
perde nos papa.> o caracter de simonia aquillo que nos ·homens
o é, visto como, sendo soberano da fé e proprietàrio de quanto.:;
l1avel·es tem a. ig-reja, de tudo póde a seu talante dispor. (~)

O systema de Gregario exigia completa independencia para
todo o clero; cumpria que a corporaçãO dos sacerdotes evitasse
o pod(~r temporal e os tribunaes seculares; que a casta sacer
dotal constituísse um grande exército, obediente ao papa sem
intermediarios nem restricções, e, tanto pel;i. commuuhão dos
interesses, como pelo sentimento de uma profissãO commum,
affastado bem para longe do mundo leig·o. De toda necessidade
era, para obter esse int'lito, furtaI' o clel'o ás justiças das
cidades, e, emancipando-o do estado, eximil-o das obrigações de
subdito. Não devia nenhum ecclesia:;tico reconhecer mais que
um soberano e senhor, o papa. Este dispunha de todos eUes,
ora immedratamente, no caso L1e exempção, ora mediatamente,
pelos bispos, qu por juramento lhe estnnlm obrigados ;-e
assim de todos sel'via-se como de instrumentos que lhe execu
,tassem as orclells. Escreveu Gl'aciano o seu 'livro de direito

. (') É assim que o cJnonista .loh. de DJo, CêcCiI de 1245, escreve. e cOllc1I1.8
IstO: « Le:.: .Iulia dicit quoct apud llomam non committitur Simonia.» De prem
ten~ia D. :(Japce. Ver us Excerpta. que seguem ao TModo7'i Preniten~'iale, cd.
Pellt. Parlz 167.- Sobre este ponto POI' longo tempo se disputou conslderavel·
mente.
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conformp esses designios, já repl';)duzindo f<llilificaçües do Psendo
Isidoro, já inserindo fábulas, '011 de invençao propria ou toma
das aos gregorianos. ('1-) O axioma de que 0·3 padres são de
instituição di vinIL, e não devem e",tal' sujeitos ás jurisdicç(ies
civis, foi rigorosamente applicado nas decretaeil. Ao mesmo
tempo; declararam os papas que nenhum sacerdote podia renun
ciar esse dÍl'eito, por ser pl'opriedade da igreja inteira. (H)

Crêl'-se-hia (lue não el'a. mais então nece.~sal'io o empl'ego
das falsificaçõeil, alvitre tão perigoso sempre até para a aucto
ridade da igreja; porquanto, possuindo já o livro juridico de
Gl'aciano, podiam sem custo, sobl'e esse alice;'ce amplo e solido,
edificar tud quanto lhes pareces'le, a be.u da dominação do
papa no estado e na igreja. Comtl1do, assim não foi; e até a
trechos da Biblia se applicou ainda esse methodo. Almejava 10
nocencio .III conVCl'tel' o Deuteronomio em lívl'O de leis christãs,
visto como por ahi lucrava um texto biblico favoravel á sua
theoria do poder de vida e mOlte attribnido aos papfLs. Para
isso, porém, era mister alteral'-lhe palavras. Onde resava o
texto'- que cada israelita, em caso de appellação, ha de recor
rer ao grande sacerdote e ao grande juiz, e, eOl não se dando
POl' satisfeito com a sentença, padecel' morte, - Innocencio JII,
com uma insignificante intercalação no texto da Vulgata, ver
têm: o que se não submetter á sentença do grande sacerdote,
será dado á morte pelo juiz. ("'H) O grande sacerdote é elle, o
papa, que, conforme a sun. versão, assumil'a na nova Alliança
o logar do pontifice judaico. É esse tópico, adulterado assim,
que Leã.o X introduziu na sua bulIa (-'fH-'f), com o intuito de
provar que aquelle que desobedeces e ao papa, devia mOl'rer.
Le1i.o accrescentál'a, de mais a mais, uma·citação erl'ada; pOl'qne,
em vez do Deuteronomio, reportava-se ao Livl'o dos Reis. Foi,

(') Assim foi que d'uma lei do imperador Theodosio (caus. 11. qu. 1. cal1: 5)
corlou as palavras que limilavam a immuoidade ás cousas meramente ecC!eslas
ticas transtornando por este modo o sentido á lei. Pelo mesmo teor mudou (ib
candn 5) as palavras « sine seientia pOtlti(ieis II em « sine lieentia ". de modo
que o poder da auctoridade civil sobre o clero ficou transformado o'uma dele
gação dependente dos bispos.

(") Deel'. de judie. c. 4, 8, 10, e de t01'o eompet. e. 1, 2, qu. 12, 13.

(••• ) Decr. Pel' Venerab'ilem «quifilii sint legitimi, 4, 11.
(.... ) pastor retel'nus, em I1ARDUIN, Coneil. IX, 1826.
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porém, principalmente ao determinar as relaçOes da igreja com
o estado e os principes seculares, que Innocencio sobreexcedeu
a Graciano. Ensina elle que o poder do papa esta para o do
imperador ou do rei como o sol para a lua, que só d'aquelle
recebe luz; um e outro estãO entre si na mesma relação em
que a alma esta para com o corpo, que de si mesmo não é
nada, e della ha de ser sempre humilde servo. ("I') OS dous
gladias de s. Lucas (22, 38) são o symbolo do poder espiritual
e do temporal; ao papa é que ambos peltencem, com a diffe
rença de que a um o proprio papa o menêa, e o uutro os prin-.
cipes, mas estes a bem da igreja e sob a direcção do papa. (lo"")

Foi Innocencio III o primeiro que estabeleceu, na celebre
decrp,tal Novit, a theoria p02teriormente reproduzida por todos
os papas, de que ao bispo de Roma cabe o direito de intervir
como juiz onde quer que se tenha commettillo um crime impor
tante, ou levantado alguma grave accusação, incumbindo-lhe
impor penas, e annullar as sentenças da justiça civil. ('l-H) Dadas
as rasões em que se fundava esse direito de recente invenção,
cumpriria aquinhoal-o egualmente, nas respectivas espheras,
a todo sacerdote, pastor ou ·bispo; d'onde resultaria uma
dominação uni versaI do clero sobre a sociedade leiga, um
estado de cousas muito parecido ao do Thibet. Mas os papas
tiveram a cautela de só iuvocar o principio em relação a si mes
mos.

Gei'ou em favor delles esta serie de factos um direito novo,
que verdadeiramente se dilatava até ao infinito, e attribuia-lhes
sobre os principes, sobre os povos, sobre os tribunaes de justiça,
um poderio, que até então nenhum mortal possuira. Um dos
mais formidaveis attributos do pontifice era a intitulada
denunciação IJvangelica. Consistia ella em poder-se levar á presença
do papa (se este annuia em intervir) qualquer causa litigiosa,
imputando-se a culpa ao querellado o contestar esse direito
ao denunciante; o que vinha a ser, n'outros termos, . o mesmo

(') Já no mesmo sentido empregára Gregorio Vll a imagem dos dous luzeiros
do céu. Cf. Ep. ad Guilelm. Regem.

(o.) lNNOCENCIO m, in c. 6 de majo,·it. et obed. D. 1, 33.

(oo.) O trecho « De quocumque peccato corripere quemlibet Christian um» ap·
plica-se ao papa, c. 13 de jud·ic. D. 2, 1.
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que forçar o adversario a admittir um juiz que se nil.o confes
sava responsavel senão para com Deus. C'")

Não havia n'esse tempos caminho, que não fo se dar a Ro
ma, Ou partissem de algum principio de Isidoro, ou de algum
de Graciano, sempr'e ao mesmo resultado iam tel" Verdadeiro
dilemma: - Ou o direito da igl'eja é o unico de instituição divina,
e a todos os demais sobrepuja, ficando assim o papa como o só
possuidor, a fonte uniéa dos direitos, e todo.3 os homens, portanto,
a elle completamente submettidos. - Ou entãO é o papa o domi
nador das alma,; e, n'este caso, como 11[0 ha no corpo outro
prestimo, senão servir de receptaculo aalma, outras funcçOes que
nllo as de instmmento, só o papa é senhor dos corpos e absolu
tamente dispoe da vida e da morte. - Ou, ainda, como no ues
obediente a qualquer ordem papal revela-se a existencia de uma
idéa inexacta quanto á extenslo do poder pontificio e a força
irresbtivel dos mandamentos ou prohibiçües pontificias, incorre
o que de tal modo procede em vehementes suspeitas de hel'esia,
e deve respo~der perante o tribunal da fé, justificando antes de
tudo a orthodoxia de suas crenças.

Até nos nomes que os papas adoptavam, ou que usavam
dar-llles, patentêa-se a di~tancia enorme que medeia entre o
papauo de formação gregoriana e o que o antecedera. Viga1'io
(/e Pedro (H) era como,' até ao fim uo seculo XII, nomeava-se o
papa; mas de Innocencio III em deante começaram a preferir o
titulo de Vigu1'io de Christo, que de.;thrJnis u complehmente o
primeiro. Em realid:tde, qun.si tão amplo e profundo quanto a
distancia entre Peul'o e Chl'isto era o abysm') existente entre a
~ituaç[o e os dÍI'eito~ de um Gregorio I e a pl'esumpçosa
potestade de um Gregúrio VII, ou entre o anno de 600 e o de
1230. Outr'ora dera-de por egua.l a t():lo:; os bispJ."i o titulo de
representantes de Christo; mas, assim como o papa o chamou
a si só, já esse titulo significava o me3mo que dizer: « Sou eu
na terra o representante de Deus omnipotente; - em elevada
altura paira o meu poder, acima das potencias deste mundo e

(') A principal passagem a este respeito lê-se em: Decret. c. 13 de judic,
2, l. .

(") BOUQUET, SCI-iptor. reI'. Gallic" X, prae(, XL V.fI.
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da impoteucia humana; - em mim e flor mim sómente é que
a igreja é livre», Ol'a, conforme a noção clel'ical da média
edade acerca da liberdade d'l igl'eja, essa liberdade não consiite
senão em senhorear e absorver tudo e tado:;, a mesmo passo
q'le, em ultima aualyse, a igreja inteira vem l1 ficar concretada
na peilsoa do papa, reduzindo-se toda a'J bispo de Roma
exclusivamente.

Fundando-se na imaginária uoação de' Constantino, adean
tau-se Gregario IX ainda mais nas prelençües de reinar como
soberano absoluto sobl'e o dominio in~eiro do e::;tauo. De feito,
affi.rm~va í....) que o papa era, por bem dizer, o senhor Robe
rano do mundo inteiro, assim qllanto ús cousas, como em re
lação ás pessoas, de maueil'a que, se os seus antecessores
tinham alienado as sua poso:ies 'ües, era ta sómente por de
legação a bem dos imperadol'es e reis; mas que nenhum cedem
um ponto qll11nto á, substancia da sua juristlicÇão,
. Eguaes pretençües ao dominio directo sobre o mllndo inteiro,
com tudo o que abrang'e eli ,i, alal'(leoll como irrepl'ehensivel
mente naturae:> Iunocencio IV, Só o que de :;i fez, foi accentuar
em termos ainda mais energicos o poder temporal absolllto dos
papas e a juncção das duas supremas auctoTidades n'uma s6 mão.
-Era elTO, na sua estimativa, dizer que Constantino, por
doação, outorgara á sé pontificia a auctoridade tempol'al; pois
que esta lhe fura natural e necessariamente conferida por
Christo, sendo certo que o Senhor p,stabelecera tambem um im
pedo n'este mundo, e transmittira a Pedl'o as chaves do reino
celeste e do terrestre. NêLo é legitimo o poder temporal, senão
até onde os principes seculares o exercem como delegação do
papa.. Logv, Con:ltantino, em realiuade, outra cOllsa não fizer~

que restituir á igreja parte do que a elta desde o sen começo
pel'tencia, e do que elle, por conseguinte, detinha injustamente.
Com deilpre,:;o ainda maior que Gregol'io VII, discorria esse
papa sobre a origem dos govános temporaes e a procedencia
dos seus possuidores.

No que diz respei~o· á ol'ganisação hierarchica interna,

(» Em HurLI..ARD·BRimoLLlls, Codex dipl. Friedel-. II, IV, 921; II Ut iII
~niverso mundo reI'um obtineret et cOI'porum p'·incipatum. II
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éncheu Innoceucio IV uma falha, que até então existira nos
élos do poder pontificio. Institlliu elle em principio que todo
clerigo deve de obedecer ao papa, ainda quando este ordene
alguma injustiça; porque ninguem tem o direito de aquilatar
os actos do sob rano. A esta regra não podia haver e·xcepçiLo,
salvo o caso em que a ordem do papa encerrasse heresia, ou
tendesse á subversao de toda a igreja. C·)

Bonifacio VIII, na bulla Unam saneIam, proporciona funda
mento dogmatico e biblico a" theorias que consagram a uni
versal domiuaç1io dos papas. N'esse escripto condemna por ma
nichêa a affil'mativa de que o poder temporal é, na sua esphera,
independente do espiritual; expende, mais uma vez, que 110
poder temporal, desde que incorrer em peccado, é o pap~ o juiz;
que nas mãos lhe está o gladio e3piritual o e mundano, sendo
um meneado por elle em pessôa, o outro pelos reis e capitães,
mas sempre por orl1em pontificia; que elle sentencêa a todos,
e de ninguem pode ser julgado, senl10 S'Ó perante Deus sujeito
á responsabilidade; emfim, que excluido é da salvação eterna
todo aquelle que descreia de que toda creatura humana jaz até
esse ponto submettida ao papa.

Obrigado, para justificar as premissas de suas conclusões,
a torcer e violentar os mais claros textos da Escriptura, che
gou Bonifacio, n'essa epocha, a ser objecto das zombarias e do
espanto pouco encoberto dos contemp0l'aueos. (H)

Desl1e que a santa sé fura traspassada para França, e a
curia, tanto no sen pessoal como na sua direcçao politica, fi-

(') Comnunt, in' Decretales. Francf. 1570, f. 555. Escreveu Innocencio
esse commcnlario ao tempo em quo era papa. Ahi indicou lambem publicamente
o grau de in,lru(:ção chri:ilà e de luz, que pMe accommodar.~o ao systema
papal. Aus leigo:; basla que saibam haver um Deus que premelll os bo.ns; e,
quanlo ao mai:;, tenham por implicitamenle verdadeiro ludo o que a IgreJ~ crê.
Emquanlo ao:; bbpo:; e aos que têm cura d·almas. releva conhecerem dIStIDC~
menle os arli"o:; do credo <lpOSlolico. Aos outros membros do clero que nao
logrem tanla:; '"allriLJuições, nào é mi:;ler maior sciencia .que a dos leigos, salvo,
comtudu, a noticia, que devem ler, do que Chl'l:;to esta coulido (COtlficLtur) no
Sacramento· do altar. Commellt. ';n dec'·et., r. './.-Era, portanto. natural vedar
desde logo aos pl'orano; a leitura da Biblia em lingua vernacula.. assim como era
logico prohibir.lIle:; di:;uorrer d~ as:;umptos de fé, quer em pub lico, quer em par
ticular; prohiLJição esta, que. infringida, fazia, se)!undo ulUa bulia de Alexandre
IV, incorrer em excommunbão a quo o culpado ficava sUJello por espaço de um
aOl)o, podontlo ser chamado a~ juizo da inqui;ição. (Su·r. Der, 5, 2.)

- (U) Confl'ontem-se a esse rcspelto as memórias dos jul'isconsultos o dos theo
logos francezes dessa epocha, na collecção de Dupuy.
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zera-se franceza em Avinhão, a dogmatica juridiea dos papas
entrou a encaminhar-se em direcção opposta ao imperio germa
nico. Havia já um seculo que o permanente instituto da poli
tica pontificia era quebmntar a força a essa unidade da Allema
nha e da !talia. « Em nome da sua auctoridade apostolica»,
declarara Clemente V que todo imperador tem de prestar ao papa
um juramento formal de obediencia, de modo que não é licito a
nenhum celebrar alliança com principes suspeitos ao papa. (\')

Em relaçao aos patriarchas e aos imperadores gregos
apoiavam-se os papas tambem n'esta inellLctavel verdade: - que
a plenitude do poder temporal (ao menos quanto á christandade)
pertencia-lhes tanto quanto a do espiritual. (,{ ~ós o sabemos pelo
que se lê no Evangelho », dizia, depois de Gregorio IX, Gre
gorio X. - « A incumbencia de reg'er a ordem terrestre >l, es
crevia Innocencio III ao patriarcha de Constantinopla, « transfe
riu-as Cliristo aos papas ». Como prova esmagadora, lembrava
que Pedro um dia cam~nhara sobre o mar, e, porquanto o mar
significa as turba3 populare,::, claro está possuir o successor de
Pedro auctoridade para governar os povos. (""...)

Um dos principios de mais vasto alcance no systema grego
riano, principio que progressivamente se desenvolveu, era que
- pelo facto do baptismo só por só, torna-se logo o bapti
sado vassallo do papa, e, que[' con.sinta, quer nãO, continua
a sel-o durante a vida to.la. Qualquer christao, seja embora
baptisado fóra da communidarle' papal, não sómeate esta
subordinado ao complex.o das leis pontificias (ainda supposta,
n'essa hypothese, pOl' escusa, a possibilidade de ignorancia,
e ainda que a ignorancia, em concreto, n'alguJ? caso, possa ter
realmente fOl'ça de escusa valiosa), como tambe:n ha de dar
contas ao papa de qualqnel' peccado grave, ficando elle sugeito
a ser punido na progressão de uma e3cala penal, que p6tle
ao cabo chegar á applicação da pena de morte. Em verdade,
o que desobedecer a uma ordem pontificia, já pOl' esse facto só
acha-se incnrso em hereilia, ou, pelo menos, cheira já não pouco

(') Clementina, de jUl'ejurando, til. 9. pago 101>8, ed. Boehmer,
(,,) fnnocençio m, lib. II, j!09. ad Patr. Constantin: «Dominus Petro ?'la?'!

solum universam Eclesiam sed totl,m rei'iquit seculum lTube1·~andum1J.
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a fogueira: portanto, ao arbitrio do, papa está excommungal-o,
a cada transgressão. que perpetrar. E, se durante um anno
inteiro permanecer proscripto da igreja, sf:lm que, por submisso
aos mandamentos de Roma, chegue a merecer absolvido, será
declarado herege, soffrendo confiscação de bens e morte.

Instituição dos legados

Para acabai' de 'aluir radicalmente a antiga constituição da
igreja e a administração regular das dioceses pelos bispos,
admittiu-se, desde a epocha de Hildebrando, como instituiçãO
permanente, o systema dos legados.

Ora incumbidos da missão geral de visitar as igrejas, ora
encarregados de missões particulares, mas sempre armados de
plenos e illimitados poderes, e decididos a levar, de volta, para
além dos Alpes, avultadas sommas de dinheiro, percorreram os
legados todos os paizes da Eurofa, escoltados de uma numerosa
sequella de ávidos italianos. Anniquilando, com a terrivel ex
communhão e o interdicto, toda e qualquer resistencia, con
vocavam synodos coactos, aos quaes dictavam as resoluções..
Atterrados os contemporaneos, compal'avaro o apparecimento
ele UIll legado ás calamidades physicas, ao g'l'anizo, á pe, te. (V)

Queixas, recursos para Roma, tudo baldava-se; pOl'qucmt:),
era principio estabeleciuo pelos papas que acima de tuJo se
respeita. se a auctoridarle dos leg·ados.

No novo direito o papa não é sómente o soberano legi..
lado r ; é, na essencia, o legislador unico da igTeja. Tem o
Padre Santo « no seio », disse o papa Bonifacio VIII, « todos os
direitos, d onde, segundo a occasião, extrae o que lhe parece
convenien te ás precisões do muudo e da igreja. D'abi re
sultou que qualq uer papa do seculo XIII ou XIV, como um
IunGcencio III, um Gregorio IX, um João XXII, fez por si
só mais leis que cincoenta dos antigos pontifices conjllncta-

(.) Ver, por exemplo, JO.lNN. SALlsn. Dp. Ed. Giles, III, 331. ~OLYCRAT. 5. t~.
"Ita debaeehantul' ae si ad Eeelesimn flagellandam egressus Sl.t Satan a (aele
Domíni. l) PETIII BLESENSIS epist. ap. lIul'on. a 1193, 2 e segs.

P. c.
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menre. Grandé influencia exerceram' aqui as l'ecordaçõe.3 dd
Bàixo Ifuperio I e -da onmipotencia' dos imperadores rómanos.
AÓS seus decretos deram os papas as mesma::s denominaçÜ8$,
com que' se tinham intitulado as leis irnpel'iaes: ?'e.~chplos

e decretos; e, 'Porquanto lodp\i.pa, n caracter de supremó senhbl',
é quem faz as leis,-tambem as póde revog'ar de uma vez, ou
suspendei-as em relação a casos particulares. Elle, e só e11e,
é quem' dispensa nos regimentos,' canones conciliares ou or
denações papae3, Succedeu m nitas vezes que os canonista:;
guardassem muito diminuto acatamento aos limites que habitu
almente se traçavam ao papa,-isto é, á regra ele que não cabe
aJ pontifice L1i;;pensar a observancía L1é nenhuma lei divina.
Reproduziu-se essa bYÍlOtllese, principalmellte depois que 1nno
cencio III encetou est'outl'a vereda, com a declaraçãO, que fez, de
que ao papa é licito dissolver a 'eu capricho os vinculos do
casamento e os ainda mais santos do bispo com a sua diocese.
Ficou assim aumittiJo que na esphem do poder papal compre
hendia-se o di:>pensar nas leis divinas. ou, pelo men'os, em al
g'umas de11as.

Das exempções e dispensas

Toda a vez que o papa emittià ue novamente uma lei, pu
nha-se a curia a calculaI' quanto, cum' as dispensas que su i
tava, devia renrle,'-lhe. Á feüura de muiLas leis se recouhece
claramente que presidiu a segunda teuçi10 Je obrigaI' a com
prarem-se dispensa:>, No tocante as exempçõe3, isto é, a certas
mercês qne lib8l'tavam o agraciado da auctol'idade do bispo,
succedia um phen6meno de todo o pouto semelhante. A todo
convento ou instituto religioso, que obtives~e exempçJ.o, ficava,
por isso, o encargo de pagaI' um tributo aunual a Roma, cujo
interesse, portanto, era tràllstornar e contrariar o poder epis
copal, onde quel' que se elle hu.,casse manifestar: AO bispo que qni
zesse com seriedal . entender na admini tmção de sua'diocese,estor
vavam-n'o, ou ameaçavam-n'a n. cada pa ·so no seu proprio distric
to, onde vivia rodeado de presididE inin'ligds. Sujeito de continuo
ao risco de cai!' debaixo de uma excommllnhüo' papal, ou de
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IIH1guma ~uspensão, caso infringisse um só dos p.rivi1egios de
RO)1la, incess!lnter:n~nte he.tvia de andar o bi;;po em ;LlstoS de
que o ,intimassem para o tribunal do. papa. Cada claustro, cada
.collegio vela a com aneia pelas suas prerogativas ou exempções,
encarl;l.)lçlo ,9s bis,pos como naturaes inimigos seus. E, assim
c,omo bispos e ,corpo.rações vi viam a entrepelejar-se, constante
mente .~amQem, nesses monges mendicantes, filhos dilectos do
rapa, que, opulentamente dotados de poderes e privilegios,
forcejavam sem de.:;canço por mOllopoli.:;ar todas as funcções
sacerdota.es, via o clero inferior .advel'sfL!'ios e rivaes perigosos.
Havia entre os membros da curia, ,segundo já reparara
Jç>ao de Sali bury ("), urna fei.ção comn?um, e con!>istia no ,de
clal'arem pura e sim pIe mente herege ou sci 'matico a todo o
que não, acquiescesse ás doutrinas yigentes em Roma.-Já infal
livel queria sel' a cllria, antes ainfla que o::; papas se procla
massem por taes. Pal'ecia-lhe impossivel encllmirhar os seus in
teresses, abrindo mão desse bl'oqnel.

Do pallio (")

Com o pallio tinham os papas adquirido a experiencia, con
fil'mada mais tarde por muitas vezes, de que nos homens em
gemI,. mas muito especialmente no clero, exercem attracção ir-

o resistivel os titulos honorificos, as condecorações, as côres e o
talho das vestes, e que convinha incluir esses entre os mais
pouero.:;os meios de dominação. Tinham os pa.pas, desde o se-

(.) POLYCRAT. 6, 24 Opp, Ed. Giles IV, 61 « Qui a doctrina vestra dissentit,
aut ,hereticus, aut scbismaticus Ilst.»

(") Facha de leia branca, ornada de cruzes negras. Tem o papa o direito de
trazer o pallio todô dia; mas os arcebispos só o podem usar em cer~as festas so
lemnes da igreja e nas suas respectivas dioceses. O paUlo é, por assim dizer, ,um
attl'ibuto pessoal do prelado a quem pertence; de modo que nenhum se pode
servir senão do seu, e, em morrendo () titular, ba·de ser com elle. enterrad~'-:-aO
modo como se prepara esse ornamento revela. na symbolica da l"reJ.,
nas suas ceremonias, o mais' capricboso materialismo pagão._ Todo .a.nno, no dia
de Santa Ignez benzem-se dous cordeiros brancos, os quaes sao depOIS _confiadâ~ a
dous subdiáco~(ls, e conservados, até ã tosquia, n'algum mosteiro, Da la, que J~~
fazem-se os pallios, que, uma vez acabados, depõem-se spbre o tumulo .d~. s. Pe. _
e 5, Paulo:desde a vespera até ao dia da sua. f~sta. E é a e 5a ex tenolldade 10

significante que são inberentes tão altas prerogatlvas!
. (Do traàuctor brasileirf')
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culo V, concedido o pallio aos arcebispos que designavam como
vigarios do sen poder patl'iarchal j no VIII seculo com essa
mercê foram agraciados principalmente os metropolitas; acon
tecendo, entretanto, algumas vezes que certos,. d'entre elles, re
cusassem acceital-o sob as condições propostas de R0ma. Esse
foi, por exemplo, o pl'ocedimento dos arcebispos fmncos para
com Bonifacio, dedicado em corpo e alma aos interesses roma
nos. (..)

Em consequencia das invenções do Pseudo-Isidoro, cuja acção
destruidora se fez sentiL' m6l'mente em relaçã.o aos metropolitas,
deteL'minaram os fundadol'es do novo systema, icoláu I, João
VIII, Gregol'io VII, que nenhum metl'opolita exercesse fnncção
alg'uma antes de haver recebido essa distincção honorifica, O
immec1iato resultado foi attribuirem a este signal uma re
condita força mystica, dizendo os papas e o direito da3 decre
taes, depois de Paschoal II, « qae a elle estava inhel"enle a plmi
tude da a1wto?'idade sup?·elna.» Ninguem, logo, podia escusar-se
c1e reconhecer qllR essa dignidade emanasse da omnipotencia
pontifical em toda a s.ua extensão. Entretanto, o supposto que
dava como pura delegação do papa a auctoridade metropolitana
veio a patentear-se contradictorio com os factos. Em verdade
foi principalmente depois do seculo XIII que os papas entraram
a apl'opl'iar a si as mai:; importantes e mais estimadas attri
buições dos metropolitas, e só mais tarde 6 que principiaram a
conceder o pallio a certosbisposindividualmentej sendo forçacon
vil' em que era um simples ornato,que não podia trazer em si direi
to algum. Sem embarg'o, como meio de encadear absolutamente
os metropolitas i dependencia do papa (visto que, de mais a
mais, exigiam-lhes cel'tosjnramentos de obediencial, eminentis
simos foram os serviços que o pallio deu de si. Gregorio vm
trocara a fúrmula d'antes delle costumada n'um formal jura
mento de vas"allag'ern j de maneira que as relações d'ahi
oriundas vinham a dar em mera fidelidade á pessoa, tomadas
até as palavras ao direito feudal secular.. ("'''')

(') BONIFACIO, Epist., ed SERII.AIlIUS; Ep. 14.1 e 142, pags. 211-'l22.

l"} As Regulae Patl'um, que o metropolitano jurava observar, foram "on
vertidas cm Regalia (regalias, dil'eilos magestaticos, direitos de soberano)
S. Petri,
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De entãO em deante nãO havia mais que fazer, senão,
mediante um juramento de obediencia, transformar os bispos
em doceis instrumentos do governo romano; preciso era
quebrar-lhes essa re.sistp.ncia presumi vel aos vastos projectos e
pretençaes da cllria. Por muito tempo fui mais favoravel que

. a do? metr9politas a sÍt.uação dos bi;;pos; visto como estes,
aind'1 no seculo XIU, recebiam dos metropolitas a confirmação,
que, na antiga igreja., nao se separava das ordens, entretanto
que aos primeiros corria o dever de cumprar em Roma, dis
pel1llendo quantias muito consideraveis, (). pallio e a auctorisa-
ç,rt,n ue funccionar no cargo. (") ,

Estabeleceu IlInocencio III a regr a de que, sendo o papa
s6mente quem possue na igreja a plenitude de poder,
nenhuma serventia tem a in 'titlliçãO dos bispos, senão fornecer
ao pontifice auxiliares, que compal'tecipem na admiuistração até
onele elle houver por bem commetter-Ih'a. Fundava esta sua
pl'etenção n'um dicto, faL-issimamente interpretado, de Leão I,
o qUl1l, e3crevendo a um bispo de Thessalonica, que nomeára
vigario da sua auctoridaue patl'ül,rchal, declarou transmittir-Ihe
pat'te das suas funcçJe.s. Outrosim, invocava ainda Innocencio
nma citação tio papa Vigilio, forjada pelo folsario P3eudo
l'ídoro. Póde-se dizer que só entãO recebeu seu fecho o
edificio papal. Todos os bispos foram, de feito, rebaixados ao
nivel de simples sel'ventuarios, a quem o pontifice dá ou
transmitte aquella fracção de seus direitos, que se lhe affigura
conveniente; pelu que, do simples arbitrio dos papas ficou de
pendente o arrogal'em a si tudo quanto d,r antigos direitos do
episcopado viessem a cobiçai', C'''')

Foi esse, portanto, o momento em que chegou a ter plena

(') No seculo XV eram ~3 arcebispos allemães f?rçadtls a pagar o pallio
a ~O,OOO florins, qUA representavam então, comparativamente aos nossos dias,
o decuplo dessa quantia, ou 4'10,0 lO francos na moeda franceza actual. (1)

(' ') IN;'<I'OCE;'<I'CIO, 111. El}, 1. 350.-D~crtlt" GREG. 3, B.

(1) Cerca de Rs. 160:0008000 em nossa moeda.
,!.Do traàuctOl' (Jrasi~irQl
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e absoluta significaçãO o titulo de bispo unive?'sal, usado pelos
papas j e, ainda que Leão IX recusou a~sumil-o, Q certo é
que, em presença da theoria acreditada em Roma, esse qualifi
cativo desde o começo ao seculo XIII exprimia adequadamente
a cousa. "Não havia mais b~spos, no sentido que essa palavra
tinha na antiga igreja j-havia apenas delegados ou vigarios
do papa, onde qner que Roma conseguia impôr-sp.

Borbotava, nessa quadra, a flux um sem conto de preroga
tivas em que ainda nenhum dos antigos papas acertara de
pensar, e muitos casos havia, em que se tornava superfina
qualquer lei especial ou oruenação pontificia. Bastava das fal
sificações ou interpolaçjes de Isidoro ou de Gregorio inferir as
consequencias. Nada mais natural parecia que poder o papa
remover ou depor os bispos, ter o difeito de iogerir-se-lhes a
todo tempo e directamente nas dioceses, emular com elles na
auctoridade, e chamar ao seu fôt'o todos os pleitos. Vimos
como Innocencio III déra por oriundo de uma especial revelação
o direito. de depor o papa os bispos. Tem-se-Ihe censurado
essa decisão, como erronia monstruosa e voluntaria mentira;
mas cumpre lembrar que, depois de se haver persuadido, a si
e a outt'OS, de que ao papa, não por delegação da igreja, mas
.pela divina vontade, tocava a plenitude do poder, possivel per
feitamente era ter esse pontifice por divino o direito, que as
sumia, de exonerar. bi~po~, como q.ualquer monarcha absoluto
di:s,pCie dos seus empregados. E de facto, dentro em pouco,
houve bispos que se intitularam bl:SPOS por gmça da santa sé.

Onde quer que se tinha alcançado ainda salvar algum tenue
resto da liberdade da antiga igreja, ahi Roma arrasou a char
rua, e desarreigou todo o passado. l\'inguem d'antes punha
em dúvida fosse licito a qualquer bispo renunciar a sua digni
dade, quando já se não sentia capaz da t:J.refa. EI'a nos synodos
provinciaes que occorria. as mais das vezes a resigllação. De
Graciano e Innocencio III pat'a cá, estenderam ás resignações
de cargos o novo principio de que só o papa está no caso de
desdal' os laços que vinculam o bi>:po á sua igreja. (') Afinal

(.) !tI de rrranslati, c. 2 (1. 7)
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JoãO (XXII· fórmulou o canOll de que ao- papa ,é' que pertence
pr@ver os bispados vagos.

D'as appellações

À par das dispensa&' g'raciosamente concedidas, as appeUa
ções, que Roma fomentava energicamente, franquearram caminho
a conquista de um dos ·mais· importarntes direitos, o de nomear
os 'bispos. Já·o Pseudo-I idoro tinha dado extensão! e impuQso
até esse témpo inauditos ás· appellaÇÕes para Roma j porém,
de3de A.lexandre III, a nova legislação das decretaes era plilllti
cularmente combinada no SE'utido de multiplicar os recursos
para a curia, e; sendo possivel, fazeI-os attractivos. Optima
mente sabia Alexandre o qlle dizia, quando inculcava que,
impendeutes como espada de Dámocles á cabeça dos bispos,
coustituiam essas appellaçOes a parte mais essencial do podtr
pontificio. Para que, anuo por anno, estivese Roma cheia· de
milhares de processos, velavam attentamente cerca de treze
proposições n0vas na collecçãO das decrêtaes (") j e, retardan
do-se muitas vezes durante annos e annos, esses processos f6r
neciarm aos empregados da curia pingue cevadouro, povoamdo
as ruas, e, ao mesmo tempo, os cemiterios de R6ma. A. par
d'isso, haviam tambem adoptadú a pI'ecaução de fazer que os
bispos, já desalentados e manietados pelo enorme acervo de
exempçües e pri vilegios pontificios (H), perdessem absoluta
mente a idéa de attrahir I ainda, por' amor da disciplina entre

l°) Enumera-as a Historia das appellaç75es dos tl'ibunaes ecclesiasticos.
FI'ancr. 1788, pago 127 e segs.

(") Todas n. hislorias"da igreja eslão cheias das calamidades,que gerou, com
os beneficios, a inLervenção da cu ria nas dioceses. Dizia d. fI'. BarLholomeu, !'!O
conCilio lridentino: « Quelll puderá ouvil' sem mogoa & sem hOI'ror esta pest~'
le.neral j)olav"a (& não falta a quem caiba na bocca) que o Papa é senhor,
nao dispcnseyru dOli benelicios, & que os póde dar como quizer, & a quem qUlzcr?
": 1'01' mim affirmlJ, & aSliim' o declal\J aqui diante d~ Ig,'eJa de Deos, q.ue se
a 1stO se não dá 1·emedio. eu me não atrevo, ?l,em posso gov<il'llál" provert.osa
mel/te minha igreja: & sel'lneá necessario tornm" pera o canto r/t;l .mln~a
c;lla .... Na sede vacante proxime 'palisada provi de pastor? qual convinha,. hua
IoreJa de muitas ovelhali. Soube um lobo, que pertenc/lt aos. Conclavistas,
veJlos~ polla posta a Roma, buscou, meyo,', ",'o lh.e falta?yio. tmlletrou o. be
tlefiel0, saltou ?tO t'ebanho, a destrltição que fez ~nda 0Je a gemo e chO? o, »
Fa. LUlZ DE SOUZ,\: Vida de d. FI". Bertolameu dos Mm·tyres, ed. Rolland.
1857, t. I Pago 259. (Do t,.adl~ctO?· brasileü"o.)
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os seus subordinados, essas longas e dispendiosas lides. Nas
dioceses a anal'chia, a desmoralisaçi:1.O entre o clero, de novo

barbarisado, cresceram em tanto ponto, ql}'e ninguem lhes po
derá lêr sem horror a pintura nos escriptos contemporaneos,
Muita vez succedeu, quando se appellava para Roma sobre
.a eleição de um bispo ou a posse de uma disputada prebenda,
aproveitarem os papas a occasião, parl;L excluir os dous candi
datos, e nomear terceiro.

\( Ja nllo ha mais um bispado, nem uma dig'nidade eccle
siastica, nem um simples log'ar de cura ll, diz o padre Conrado
de Lichtenau, «que se não converta em objecto de processo
em Roma; -e mal de ql).em lá for de mãos desapercebidas!
Nos crimes de teus filhos bem é que exulte, Roma, teu coração
de mãe; porque d'ahi. não te advem senão proveito. O ouro e
o dinheiro de toda a terra borbotam para teu seio. Não é pela
piedade, ma" pela perversilD dos homens, que alcançaste vencer
e encadear o mundo.» ("j

A povo nenhum foi mais funesto que aos allemiles esse sys
tema de appellaçoes e procesflos. Desde a concordata de Worms.
tinham os papas e.3bulhado prog'l'essivamente os.. imperadores
allemile.:l de tJda a iufiuencia no provimentl dos bispados, con
seguindo annular de facto aquelle aj uste. Aconteceu que, ora

I

em consequencia da situação interna das dioceses allemlls, oru
por effeito da5 n vas leis papaes, viessem a ser as nonieaçües
pela maiot, parte conte::;tadas. Ora, se a algum dos interessados
se deparava ensejo de submetter o processo a Roma, avida
meute o aproveitavam logo. As partes, ou os seus procura
dm'es, obrigados a demorar-se em Roma longos annos, velando
os processos até que amadurecessem, morriam na cidade eterna,
ou nada traúam á patria, á tornada, mais que diviuas, enfer
midades e a funda lembl'allça da corrupção que alli reinava.
Por outro lado, porém, os papa::; ficavam habilitados para a seu
talante disprJr dos arcebispos allemaes e dos suffl'agios destes
na eleiçãO do rei; por isso que ao pa.llio, ao seu pesadi::;simo
imposto e ao juramento de obediencia. vinham accrescentar-se as
dividas contrahida::; em Roma por esses prelados e as demanua3,

(*) Chron. p. :m.
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com que, no caso de insolubilidade, os acabrunhavam os 'papas;
Levaram-n'os assim a acceitar como obrigatorias as indicações'
do pontifice, ainda no concernente' ao imperio: sábia cautela
contra a eventualidade passiveI de não ser o juramento pres
tàdo ao pontifice bastante para os transformar em instru
mentos inertes nas mãos da curia.-E' só por esse estado de
cousas, em que tinha parado a Allemanha, que se chega 'a ex
plicar, de 1245 a 1273 a eleição de Henrique Raspo (1246), a de
G Iilherine de Hollanda (1247), a de Ricardq e Affonso (1257) e
o funesto interregno de 1256 a 1273. S6 por esse meio era que
se podia acabar a ruina da casa de Hohenstaufen, eperpetuar a
divisão e a debilidade da Allemanha, de accordo com o interesse
da casa de Anjou e a politica franceza dos papas' francezes
Urbano IV, Clemente IV e Martinho-IV,

Da oollatláo dos beneficios

Nos seculos XIII e XIV deram os pontifices passos gigan
tescos em conquista de novos direitos, e passos gigantescos na
arte de destruir os alheios. Inuocencio III ainda reconbecêra
que aos arcebispos competia o direito de confirmar e ordenar
os bispos, nas suas respectivas provincia . (*) ]\fas Nicolau III,
em 1280, declara que a confirmação faz parte das re ervas papaes.
-Se, na antiga igreja, occorresse a algum papa ou patriarcha
a phantasia de dispor dos cargos de algnma diocese alheia,
ou de outorgar prebendas, esse proceder seria conceituado
como pouco canonico. Assim q'ue, quando entraram a immis
cuir-se nesse assumpto, não o fizeram os papas senão por via
de urbanas recommendaçües e '::lmpenbos em faval' de certas
pessoas, a quem protegiam, sem qne, todavia, especificassem
nunca emprego ou prebenda alguma. Ainda no seculo XII
acontecia o mesmo. Dentro em pouco, porém, assumiram as
recommendacües a fÓl'ma de mandado'., Italiano, .obl'inhos do
papa, valido~, certos individuas benemerito:> por se haverem en
volvido em p~ndencias a favor do Padre Santo, ou que pai' occa-

(') D. de elect., c. 11, ~O, 23 (1.6).
P. C.

18
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sij10 dellas tinham padecido algum damno, toda essa gente
havia de encartar-se em paizes estmnho~, por que ·se resta
belecesse, e elll'icas:3e de novo. Dos direitos oppostos de
padroado nenhum cabedal faziam; os eleitos do papa sabiam
destramente penetrar em' t')da a parte, tomandu muita vez
por apoio executores já ue intento nomeados pelo pontifice.
Muito alto soou entao o fermentar e clamar violentos das
igrejas nacionaes: cheg'aram a protestar, em 1245, no syno
do de Lyão. Nesse meio tempo, tinham os pontifices dado
com outra porta, por onde foram ter ao mais vasto direito
sobre o provimento dos beneficias e bispados. - Chamaram a
Roma avultado numero de bispos e prelados, intentando-lhes
processos, com que os detiveram long'o tempo. AlIi morreram
elles em multidão j porque Roma era a e:3se tempo uma cidade
doentia, ninho de febres, como lhe deu nome Pedro DamifLo.
Então inopinadamente, após essas mortes imprevistas, des
encantou-se mais um direito papal, o de aggregar á curia
todos os beneficiQs vagos por obito ou accesso do titular. Foi
Clemente IV quem o annunciou ao mundo, em 1266. declamndo,
ao mesmo tempo, que reservava nos termos mais absolutos o
direito pontificio de provei' a todos os logares da igreja, fossem
qnaes fossem. C")

Vieram depois ainda as reservas dos papas francezes em
Avinhão. Intitulal'am-se com esse nome 0:3 actos, por onde os
papas reservavam a si a attribuição de prover a cel'to numero
de bispados; todavia, em França, muitas vezes essas nomeações
fizeram-se de accorÇlo com a vontade real. Ao mpsmo tiempo,
acolheu-se o uso das commendas, mediante as quaes davam os
papas abbadias a ecc1esiasticos sem ordens, e algumas vezes
até cal'g'os da igreja a simples leigos.

Intervenção nas dioceses

o juramento de obediencia, ou antes, de vassalagem, que
os bispos tinham de prestar aos papas, interpretaram-n'o os
pontifices lla accepçM de que os ~Ul'amentados compromettiam-sd

(') Sexto Decl'et. 3, 4, 2,
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pam com elles á obediencia absoluta, não só em materias eccle
siasticas, senã.o tambem na ordem politica. Dest'arte declarava ln
nocencio lJI perjuros os bispos allemã.es que reconhecessem como
imperadol' outro principe que nilo o por elle pl'eferido (Othon). (I')
Foi invocando esses j'lramentos qlle os papas alcançaram expelI ir
do throno alIemão a casa de Hohenstaufen, (H) Ainda mais:
no dizer de Pio II, o bispo, que expendesse alg'uma verdade
capaz de trazer qualquer detrimento ao pontifice, por este simples
facto haveria quebrado o juramento episcopal. Foi e;;se mesmo
papa quem exigiu do arcebispo de Moguncia, em nome do jura
mento prestado, não reuúisse jámais sem licença pontificia a
diéta do imperio. (1'H) ,

Tomara-se, portanto, a curia romana universal herdeira de
todas as auctoridades e instituições da antiga igreja. Em suas
mfws cheg'ara a concentrar todos os antigos direitos dos metro
politas, dos synodos, dos bispos, das igrejas particulares; e, .
ainda em cima, assenhoreara-se do poder que, em materias
ecclesiasticas, exerciam d antes os imperadores e os reis francos.

Dessas usurpações a inevitavel consequencia foi extinguir-se
a energia e vitalidade da igreja no concernente á administração
pastoral, aos curatos e ás dioceses. Geral torpor entrou essas insti
tuições, que tocavam immediatamente ao povo, e para o povo se
tinham formado: em toda a parte a religião decaiu. A.ndavam
em competencia bispos e curas a quem mais se desleixaria das
communidades, qU'3 se lhes tiuham confiado. Em compensação,
vigorosa e solidamente centralisado, o monachismo adquiria
prodigioso impul~o. Ficaram sendo os conventos e as grandes
associações monasticas os unicos centros, onde circulava ainda
a vida na igreja, A.s immunidades, conjunctamente com os
demais privilegios que só em Roma podiam-se obter, chum
bavam ao papado todas essas corporações; e os papas Conhe
ciam admiravelmente a robustez do ponto, de apoio, que contra
os bispos lhes affiançavam instituições taes.

Além d'isto, havia Leão X juntado em Roma uma com-

(*) Registrum de negotio impedi. ep, 68"
(") RAYNALD, a, 1206, 13; LEIBNITlI, Prod,·om. cod, jUl', gentium, 1,'11, 12.

(***) GOBELINUS, Comm. Pii 11, 35 c 143.
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missão especial, composta de membros de todas as ordens reli
giosas,. que ent['e si. deliberassem acerca dos meios accom
modados a fazer vingar os interesses do papa e os delles,
contra o commum adversaria, o bispo. (.) ([ Neces.ario é, com
eifeito», diz Pallavicini, « que todo governo monarchico man
tenha, em cada provincia do imperio, um nucleo de subditos
não subordinados aos superiores que administram immediata
mente o lagar: d'ahi as exempções.» (H) E esses monges
exemptos, agentes volunta['ios e devotados ervas da côrte ro
mana, olhavam o bispo como seu natural inimigo,. e como tal
o tractavam. ("Y-Hj

Os bispos e suas dividas

Nunca houve em parte nenhuma contradicção mais formal
entre a theoria e a praxe, entre os princ.ipios e os actos, do
que, n'essas épochas, em Roma ou A.vinhãO. Condemnavam os
papas qualquer reclamação de juros; mas deante dos seus olhos,
em intimas relações com a curia, funccionavam alli os bancos
mais bem organisados. A essa curia teria minguado o am
biente vital, se os capitalistas florentinos e os nego.ciantes de
dinheiro de Siena não fornecessem, pur um monstruoso des
conto, aos pretendentes que disputavam empregos, ou aos in
numeras pleiteantes, as somma.s requeridas pelos prelados. Ao
mesmo passo que sobre os banquei['os caía por toda a parte
a .excommunhão, Cls do papa constituiam uma classe favo['ecida
e privilegiada, e, armados com as censuras papaes, demanda
vam implacavelmente a cobrança dos seus creditas com os res
pectivos juros. (HH)

(') BZOVIUS, An71al. Eccl.• XIX, a. 1516.

(") Storia dei C071cil..di Trento, 12, 13, 8.

(, .. ) BOSSUET (Obms, XXI, 461. Ed: de Liêge. 1168) disso: « Encarando a todos
os bispos como inimigos, pôz a côrte de Roma Ioda a sua confiança e esperanças
n'essa multidão de exemplos. ))

(.... ) Ver sobre este ponto: Bibliotheca da Escola das Cha,' tas , anno XIX.
Paris, 1858; p. 118, bem como as descripções de Pedro Dubois, publicadas cerca de
(De j'ecuperatione ten'ae sanctae, cm BONGAIlS, Gesta Dei pel' Francos. II. 3, 5),
1306, onde se averigua que de enormes sommas era preciso tomar por emprestimo

. (( sub gravibus usuris, ab illis, qui puhlicê vocaotur papae merc,atores)) :por
premias onerosos aos que de publico se chamavam negociantes' dó papa), afim
de se distribuirem eutre o pontifice e os cardeaes. .
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Realmente, já no seculo XJI fizera a côrte de Roma um
descobrimento, de que ainda no' seculo XIII colheu fructos,
- a saber, que lhe era extremamente vantajoso ter por
devedores, em toda a Europa, grande numero de bispos e de
possuidores de dioceses e beneficias. Tanto mais flexiveis vi
nham estes a tornar-se, q.uanto nada era mais simples que,
med:iante a excommunhão, coagil-os a pagar,. P. delles, como a

. podei' de prensa, espremer todo o sueco, - m6rmente n'uma
épocha em que era muito custoso de obter, e s6 por nma taxa
inaudita se encontrava, dinheiro contado.

O mais celebre canonista d.esse tempo, o cardeal Nicoláu
Tudeschi, escreveu: « Tão exorbitante é a c6pia de impostos,
que sobrecarrega as dignidades da igreja, em tanto .ponto se
acham tributadas, que ou ficam endividadas etennamente, ou
não lhes chegam as rendas para objectos religiosos. » (-1') O
cardeal Zabarella reconhecia que a corrupçao da igreja provi
nha da doutrina dos inculcados juristas, desses aduladores, que
ensinavam a omnip0tencia pontifical, e persuadiam aos papas
de que lhes era licito, em lhes aprazendo, ousar fosse o que
fosse. «Desta s6rte», diz elie, «subtrahiu o papa todos os di
reitos ás pequenas igTejas, a tal ponto qlfe os chefes dessas
igrejas Nilo valem hoje nada.» (-1') Mais energico. é ainda
o chanceller Gerson: « Destruida.e anniquilada está de todo,
por via da avareza clerical, da simonia, da avidez e da am
biçãO dos papas, a auctoridade dos bispos e dos chefes inferio
res das 'igrejas; estes fazem hoje, na igreja, o papel de certas
estampas decorat.ivas, mais ou menos imIteis. » (205)

Subversão geral da igreja

Deu-se mais tarde o bispo de Lisieux a descrever o apuro
de dissoiuÇãO, em que, por culpa dos pontifices, havia parado
a igreja, attribu;indo ao proçediI;nento. delles esses adias e dis-

(') Tract. -de Concil.Basil .•. na pl'agmatica Sanctio. Ed. paris, 1666, p.91&.
(U) De Schismaticis, ed. SCHARDlUS, p. 560,61,
(''') Opp., ed.• DUPIN, II, p. I, 174.
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cordias, qlle havia tanto tempo enchIam o mundo religioso. (lO)

Essa fermentaçüo e eS5as iúimizades fizeram com que á igreja
conceituas:;em de brutal homens como Gerson, Pelayo, d'Ailly,
Zabarella e outrO.3. Cansava-lhes ella a impl'essão de um car
cere sevéro, onde se respÍl'ava o ar das masmorras, e rodeav·a
a todos a hypocri3ia e a simulação. Taes eram as circum"tan
cias em 1327, que o veneziano Sanuto estimou em metade do
numero total da christandade o dos christãos ex.:ornmung·ados,
avaliando estarem n'essa metade os mais fiei::; servidores da
igreja. (H): tanta era nos papas, desde 1073, a prodig'alidade
de excommllnhões e iuterdictos.

Todos os que a es~e tempo tinham faculdade de excom
mnngar, taes como os bispos, os archi-diáconos e' outros, imita
vam o exemplo do papa, e como elle p.rocediam. ln true-nos,
diziam, a igt'eja de Roma, ensinando-nos' com o seu exemplo
que não deve haver parcim0nia em excommunhües. Muita 'Vez
até a bi:'ipoS succedeu sel' suspensos 0\1 excommungado , pelo
simples facto de não poderem, ou não quererem, pagar ao le
gado pontificio o dinheil'o que requi, itava para despeza:. de
viag·em. Porque haviam de ser, pois, os leigo mais bem tra
ctados que os bispos '?

Acontecia assim, como nas suas Alemonâs diz o conde
Dubois (1300), que de' cada sessão em que se ajuntavam os
ofliciaes episcopae!>, c:b:eg'avam a pl'ecipitar- e mais de 10,000
almas nos braç s de Satan, 10,000 a quem se tolhia a salvação
etel'lla. ("H) Na menor parochia havia trinta, quarentá, setenta
pessoas até, excommungadas em consequencia de ninharias.
Verdade é que todos podiam-se re:gaLat· da excommunbão; mas
muitas vezes era impossivel obter as quantia exigidas. (HH)

(') Ca'l'ta ao ?'ei Luiz XI. Collecção DUIUND DE M.A1LLANG, Liberdades da
Igreja Gallicana, lll, 6, 6 t e segs.

(") Epistolae, ap. BONGAnS, Gesta Dei pel' Francos, 11, 310.
(, .. ) Memol'ias da Acud. dasinsc?'ipções. 18ó5, XVIIT, /,58.
(.... ) Ver Deste sentido a lIIemoria dos bispos composta para o concilio do

1311 l)OS Annales eccles. de BZOVIUS, a 1311, pago 163, ed, Colono
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Situação pessoal dos papas
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De dia para dia tornavam-se cada vez mais valentes os re
cursos empregados pelos pontifices para alcançar de todos obe
diencia, e domar qualquer resistencia passiveI no povo, nos
principes e no clero. Não satisfazia ainda aos pontifices o
interdicto, que, muita vez por futilidaues ou factos ab~olutal11ellte

alheios a0S condemnados, negava inopinadamente o serviço
divino a milhões de homen., á populaÇão inteira de um paiz.
Foram os papas mais longe: punham fóra da lei familias, cidades,
estados, e os entregavam ao primeiro que os quizesse talar e red'u
zir á escra vidãO, como, por exemplo, fez Clemente V com os vene
zianos (*); ou, como Greg'orio IX, excúmmung'avam-n'os até á
setima geração (H); ou ainda, como Bonifacio VIU em relação
a Palestrina, faziam arrasar cidades até ao chãO, e arrastar os
habitantes ao captíveiro.

E psychologicamente assombl'o. o que podesse chegar, sequer,
a introduzir-se no munclo real uma theoria tão contral'la ás
leis da natureza, uma theoria que agrilhoava a humanidade,
que lhe submettia a força vital a um regimento, e sujeitara
tudo ao senhorio de uma casta sacerdotal. Forças sobrehumanas
e divinas virtudes exig'üia essa jurisdicÇãO,- no presupposto de
ser passivei o seu exercicio, por muito vicioso que fos::ie, uma vez
requerida alguma egualdade e certa justiça. Em homens con
scienciosos e realmente pios teria actuado com '(igor o senti
mento da legitimidade desse poder e dos deveres que havia de
gerar, Em verdade nun a escassearam phrases modestas á
linguagem dos papa ; cada um delles, ao theor do costume,
affirma que nem o seu merecimento, nem a sua capacidade
estilo na altura da sua cathegoria e da ElIa mi, silO. M:ts força
é admittir que nun a sp,utiram necessidade de impor limites
a si mesmos; porquanto, ainda até hoje não ces~aram os
esforços de que têm lánçado mão, para dilatar o seu aliás jh
desmesurado poder, Houve reis que protestaram nao aunuir

(*) VEReI, Stol'ia della Ma"ca T-rivigialla, m, 87.
(.. ) Opere di S. GatariM di Siena, li, 160.



144 DA INFALLIBILrDADIl DOS PAPAS

á posiçã.o de monarchas absolutos, ainda que lh'a deparassem.
Como esses, podiam dizer os papas dos primeiros seculos:
Nilo queremos reger os canones conciliares, senão que elIes
nos rejam. Mas de Nicolau l, m6rmente de Gregorio VII, em
deante, a regra veio a ser que o papa é senho'r dos con
cilios, dominador dos canones; qúe nãO é a lel' que lhe atreIÇOa
a vontade, mas a vontade delIe que constitue a lei. - Verdade
seja que, em innumeros casos, essa vontad.e mais ng,o era do'
que Õ costume e tradição da curia, quanto á pràxe - do expe·
diente, e que o soberano mais poderóso da terra, o papa, já'
desde o secuio xI, foi, de todos ·os senhores, a certos respeitos,
o mais tolhido na sua liberdade; visto que nao se podia re
putar senão como depositario transitorio desse cabedal de
poder. Não transcendia de administrador, cujo mandato o auc
tôrisava, com effeito, a desenvolver o cabedal, mas nao' a des
falcaI-o.

Perante a tranquilla, passiva, mas energica resistencia de
uma corporação estrictamente unida por iniêresses communs,
e occupada em trabalhar, segundo regras uniformes, a bem de
um só intuito, a mais firme vontade havia' de ser constrangida
a 'ceder. Logo, por maioria de rasão, como não haviam de
malIograr-se, ante essa potestade silenciosa q.ue os vigiava, as
boas intenções de certos, papas, quando, carregados de annos
quasi todos ao obterem essa eminp:nte dignidade, não VIam
deante de si, ao alcance da sua actividade n'este muúdo, mais
do que um minguado numero de dias ~ E demais, não conh'eciam
elles, por uma' pr'olongada experiencia, a tenacidade dessa pha
lange compacta de funccionarios, onde então eram obrigados
a firmar-se, e cuja resistencia tel-os-hia sem custo reduzido á
situaçã.o de um tronco sem braços nem pernas'? Havia.:.se tor
nado proverbial a pouca longevidade dos papas; era; ao que
diziam, mercê feita por Deus á igreja, para impedir-lhe a 'ruin'a
total. ("') - O.;; proprios papas não occultavam"o sentimecto, que.
tinham, de ser os mais desditosos dos homens. Adriano IV!
confessou magoadamente: « Não ha maior mlseria -que a situa
Çãô de 11m papa; circumdam-Ihe o throno e'spinhos de toua' a '

(') JOH. S..\Rlsn" Polyc, 6, 24, 0pp., IV, 60, ed. Giles.
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parte; a ventura de sua vida 'é puro amargor; um' fardo
onerosissimo assoberba-lhe os hombros. »

A este sentimento de uma omnipotencia limitada á theoria,
e, na realidade, consistente em triste servidão, a essa depen
dencia absoluta para cJm uma curia que não se importava
senão dos seus interesses, accnscen'emos a consciencia da
maldicção, que devia gravar· uma tal machina administra
tiva, composta de padl'es parasytas e de vampiros.-Eis o que
arrancou a um homem, aliás da tempera de Nicolau y, 'esta
lamentação contra dous religiosqs. cartuxos; « Não ha na 'terra
maior miseravel nem maior desventurado que eu: dos que me
cercam nem um, sequer, me diz a verdade; os meus italia
nos são insaciaveis ... ,» etc. (...) .

Mais tarde, attribulado pela mesma angustia papal, excla
mava Marcello II: « Não atino como um papa consiga evitai' a

, .
condemnaçúo eterua,» (H) ,

Podemos, todavia, sem exaggeração, dizer que tilo immenso
era o poderio dos papas que, indiviliualmente, el1es mesmos
o niLo conheciam. DUI'ante a formação secular de uma legislação
que, sem discrepancia, tendia ao engranliecimento do poder, desde
o Dictatus de Gregorio até ao ultimo escripto da Collecção (le Ex
travagantes (appeudice ao Corpus iuris canonici) , tinha-se velado
aturadamente em que nunca ~mbaraçasseao papa o pensamento
de descobri!' apoio legal, para ingerir-se em qualquer questao,
por mais alheia que fosse aigl'eja. Com a nova fórmula- « non
obstante, etc» -, habilitaram o papa a não fazer apreço de
qualquer anterior decrpt') pontifical,. e a suspendeI-o, sempre que
o pedisse o interesse da curia. Toda a antiga Ieg'islação da
igreja fôra succ63si"amente abrogada, e as mais das vezes mu
dada em disposições absolutamente opposlas. Como as sete vaccas
magras de Pharaó, as decretae.:; pontificias devoraram as decisões
conciliares, Os canones das assembléas de Nicéa, de Chalcedonia,
de Afl'Íca já 11[0 vogavam mais. Quaes sepulchüs dispersos
a emerg'ircm do clüo, .meio soterI'a~los, em cemiterio ermo, assim
erguiam-se ainda as raras ruinas extantes da antig'a, igreja.

I~\', c, '

(*) VESPASl,lNI Vita N'icolai v, em MUI\ATORI, Scr. j'er. ital. XXV, 288.

(..) POLLIDORI ele Vita Marc. II, 132. Roma, 1744,
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« Evidentissimo é)l, dizia o mais instruido theologo e, ao mesmo
tempo, o amigo mais caloroso da igreja no seu tempo, o chan
c,eller Gerson, « que a avidez, cada vez maio!', dos papas, dos
cardeaes e dos bispos, entregou ao de, preso e ao esquecimento
0.8 decretos dos pl'imei!'os concilios geraes e dos subsequen tes j

e a culpa dessas transfot'maçüe claro está que pertence ás ins
tituiçoes injustas da cama!'a papal, ás ol'denaçües da chancel
laria, a essas dispensas, absolviçües e indulgencias, evocadas por
uma desmedida gana de poder. » ("')

Já nã.o era aos impeJ'adores d,'Alleinanha, senão ao~ papas,
que assentava, na antiga accepçilo, o ti tulo de Sempel' :1UglLs11LS.

Só elles .é que .cc continllamente augmentaram o seu imperio. »

Ingenuamente nutriam, desde a sna primeira. juventude, a con
vicçã.o de que a prosperidade da igreja e da christandade inteira
e.stava dependente da extensão e enel'gia da auctoridade delles;
cria.m que só o seu direito decorria de orig'em di "ina, isto é, não
tinha.limites i porquanto um poder facultado por Deus não atu!'ava
que direitos puramente terrestre3 o ciJ'cum 'crevessem. Rasão é que
tomemos como singela e séria essa persuasão, que animava os
papas, ainda quando se tr'aduzia em acçües impuras, em fabidades,
em artificios, 011 em despejada adulteração das palavras da Biblia.

Centralis.ação por ~eio da curia

A esse tempo buscavam os papas com avidez tudo o que
outr'ora temiam, tudo o que 0utr'ora teriam fugido. Gregorio
Mag'no queixava-·se de que o seu espirito, acurvado ao peso do
expediente, n~W podia mais lança!'-se a l'egiües Sll periores. ("~)

-Em l06ü, nos começos do g'l'a.nde mOVImento centralisador,
dissem Alexandre II que, havia cinco annos; lhe 'era irnpo~sivel

dar-se aos negocias iuteriore::; da sua comrnunidade, da igreja
e da cidade ele Roma, e ainl1a mais conseguir tirai' a
limpo os das ig'l'ejas estranhas. (OH") . Não obstante, a antig'u

(') TI'actat. de I'er. ecll. in Concilio unive"sal'i, c. 17.
l") GREG. 111., Ep, 1, l. ep, 7. 25, á.

(, .. ) Ap. BOUQUET, Sc~ipt. ';er. Gallk, XI~, 543,
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história do catholicismo era uma longa enfiada de' avisos aos
pontifices, por que se nãb· mettessem com as questões das outras
igrejas, e não as ql1izessem re~ol ver de longe, segundo relata
rias inexacto~ e redigidos com par·cialidade. Tinha toda a
g·ente. na primeva igreja, a convicção de não haver, em ma
terias ecclesiasticas, na la m!1Ís funesto do que sentencear a dis
tancia, ignora~as a3 condiçõe$ locaes. Essas decisües, as mais
das veze~, davam em fal.~o, e provocavam em desforço humi
lhantes refutaç0es. E' o que succedeu com Basilidio na Hes
panha, Hilario d'Arles na Gallia, Mal'cello d'Ancym, Eustathius
de Sebasto, Meletius em Antiochia, Eros, Lazl1ro e Apiario
na AfrlC8. Perpetravam qnasi sempre os papas desacertos, a
que os arrebatava o seu ardor; porque illudiam-n'os sempre, e
a~ mais das vezes mentiam-lhes, fazendo-os cair em impru
dencias. Comtudo, lagar commum de encomios era na igreja
a sabedoria do concilio de Jicéa., que prescrevera examinar
e decidir as di:fficuldade" no proprio logal' dos Sllccessos, Os
papas e os gregorianos invocavam ainda, em verdade, com
placentemente os canones de Nicéa; mas os canOl1es falsos,
não os verdadeiros. Outr'ol'a, no, IV ou V seculo, os papas, a
longos intervallos, quinhoavam, n'um ou n'ol1tro lagar, na ad
ministraçlo das igrejas estmngeiras, isso, porém, tão s6mente
no mesmo gráu que os mais bispos das sé!> apostolícas, Mas
nos tempos a quP. alludimos pulll1lavam annualmente aos mi
lhares os ca 'os desse genero: toda nova 7'em·va· convertia-se em
copiosa nascente de dinheiro. Narra o bispo Alvaro Pelayo
que nem uma vez acertara de entrar nas antecamaras do papa,
sem dar com os cortesãos, occupados em contar moedas de
ouro, que tinham deante em pilhas. (-1')

Em boa hora chegava sempre qualquer' opportunidade, qúe
se deparasse a curia, de augmentar o cüculo do seu que fazer.
Nada se desdenhava, nem as infimas cousas. Faziam com que
as. exempçües e privilegias já concedidos obrigassem de si mes
mos a novas emissões e distribuições reiteradas. Eram, por
exemplo, origem inesgotavel de lucros os salvo-conductos, de
que, por cautela contra a' censuras episcopaes, faziam acquisi-

(') De planctu Ecclesice. IT, 29.
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çilo OS particulares e, até,' corporações inteiras. Por seu lado,
os bispos tambem viam-se constrangidos a sollicitar privilegios
do papa, com os quaes se premuniam, para defender, pelo menos,
a posse da sua fazenda contra inimigos apercebidos de indulgen
cias romanas: assim, entre outros, o bispo de Laon, que teve
de' requerer a Urbano IV um privilegio des 'es. (") Tão longe
estenderam, em Roma, o divide et impPTa, que armaram até o
cabido da cathedral (devendo ser, entretanto, esse, conchegado
ao bispo, seu presbytero, o circulo de mais intimos conselheiros
e amigos delle), chegaram a armaI-o de privilegios e exempçoes
contra o proprio bispo, armando tambem, reciprocamente, o
bispo contra o cabido.

Percorrendo o immenso rol dos 1J1'ivilegios conferidos pelo
papa unicamente á igreja de França, não se sabe o que mai"
espante: se o instincto servil dos bispos, que ao minimo passo
não se animavam sem parmissão de Roma; se a inRignificancia
dos objectos para que se reputava precisa uma dispensa, ou
plenos e especiaes poderes do papa. Queriam acaso, n~um claus
tro, dar carne aos doentes, ou desejavam os frades conversar
uns com os outros á mesa: era mister logo expressa auctori
sação pontificia. A primeira cousa de que curavam os bispos, os
mosteiros, os simples particulares, era proverem-se de privile
gias papaes (""') , qne os re~guardassem das censuras e me
didas coercitivas espirituaes, em que os legados se desentra
nhavam com tanta liberalidade.

Até então só um meio de salvamento, contra a gangrena
que lhe lavrava no seio, tinha conhecido a igreja: os concilios.
Mas a POSiÇãO que os papas haviam assumido, desde Gregorio
VII, em relação aos concilios, devia ,tomar esse recnrso egual
mente inefficaz, Foram, pois, os concilios transformados em ins
trumento:: do poder papal, e subjugados a um indig'no capti
veiro, em que apenas como sombra ficou subsistindo a insti
tuição da antiga igreja,·

(,) GalUa Chl'ist, VI. Inst". 308,
(H) BI\EQUlGNY E PAI\DESSUS, em suas Taboas c7wonologicas dos diplom"

!!tc., annos de 1230-1300, traçam um esboço clarissimo desse estado de cousas.
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Foi durante os nove primeiros seculos que se deram t.odos
os synodos que a igreja tinha por ecumenicos, e cujos decretos
ou artigos regiam, ou antes, deveriam reger toda a christandade :
funccionaram elles no oriente, em Nicéa, Epheso, Chalcedonia,
Constantiuopla.-Jo correr de todo es~e longo periodo, nem se
quer tentaram os papas jámais congregar em volta de si um
grande syuodo, em cnja composiçãO entrassem bispos de paizes
diversos.-Os seculos X e XI passaram sem nenhum syuodo im
portante.

Em 1123, acabada que foi a g'uerra da' investiduras, e em
parte com o animo de assegurar definitivamente'a victeJria al
cançada pelo systema gregoriano, suscitou Calixto II um nwne
rosa synoelo, a que mais tarde c/tamamln de eClwlCmir.o. Notavel é a
característica desse concilio: teve exactamente duas vezes tantos
abbades quantos bispos, a saber, 600 abbades para 300 bispos,
Nenhum dos contemporaneos deixou menção alguma acerca
dessa assembléa geral do occidente: passou despercebida, sem
dar o minimo vest.igio de si. Perante esse concilio proclamou o
papa algumas lei a respeito de questões secundarias, como a
simonia, o casament,) dos padres e as treguas de Deu. (\') Não
se descobre 11 eÍle nenhum signal de displltação entre os bispos,
Como que não se tinham congregado senão por anteparo ao
pontifice' poís f i o primeiro exemplQ de um pretendido conci
lio ecumenico, onde, em vez do synodo, conforme dUl'ante mil
annos se practicara, fosse o papa em pessoa quem fizesse as leis,
e em seu proprio nome as promulgasse. (H)

Dezeseis annos mais tarde (1139), couvocou Innocencio II
para Homa segnndo cO/lcilio ecwnenico. Pela segunda vez proce
deram os bispos ainda como testemunhas passivas, redu7.idas a

(+) Ou tl'eguas elo Senho)'. Eram cerlos armisticios, quo a igreja impu
nha ás luctas dos senhores feudaes, Havia tambem a paz do Senhor ou de
Deus. que e ditl'erença por ser perpétua, e referir-se unicamellte a certas classes
de individuos como os ecclesiasticos. a- mulheres, as creanças e os lavradores
pacificos, em ~elação aos quaes a paz se havia de coo iderar perman.eo.le.

(Do traducto)- brazLletro.)

(+') « Auctorila'te sedis apostolicae prohibemusll, - tlle$ sijo os terlDos i~icille$
do primeiro canon. 14RDUlN, Concil, Vl, II, 1111, ,
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ouvir as ordens do pontifice, e contemplar o modo como, por
entre uma torrente de injurias, o pontifice mesmo arrebatou a
cruz das mãos, e arrancou dos hombros o pallio, aos prelados a
quem seu riva:l Piérleone impuzera as ord ns sacras. ('f.)

Mais grave nos seu resultados foi o terceiro c ngress eccle
siastico, que A.lexandre III junctou em Homa, no anno de 1179.
Entretanto, bastaram tres sessões j e o papa promulgou os
vinte e sete canones, que mandou ler ao., bi pos, declarando
« estarem approvados pelo synodo. » Já o publico l' putava e3ses
concilios como simples promulgações solemnes das ordens }Jon
tificias. Até o imperador, n um documento, designava esse ter
ceiro synodo latel'anense por « concilio do soberano pontifice ». (H)

Menos possi vel era ainrla pensar em qualquer liberdade de
discussão em presença de Innocencio III, em 1215,-ql1ando, no
qnarto synodo de Latrão, congregou tre entos e cincoenta e tres
bispos. -Á vista do prnceder que então adoptaram o~ papas,cifra
va-se o papel dos bi po. no synodo em relata!' ao Padre Santo
a situação das sua respecti \'as dioceses, expender algum con
selho, e compor o fundo ao quad!'o na promulgação solemne dos
decretos.-Era, talvez, a mais numerosa multidão de bispos, que
nunca se vira em algum synouo ocC'idental. E nem só esses
ha"iam respondido ao chamado do pap~, senão tambem. como
elles, os embaix.adores dos monarchas. Mandou In,nocencio III ler
lhes os decretos (H") j e. depois de os escutarem calados,
outorgou-lhes pe!'missilo de approvarem-n'os. (HH) Ma.is tarde,
no dia em que pretenderam deixar Homa, não lh'o con
sentiu o papa, emquanto lhe não pagaram avultadissimas
quantias em dinheiro, que foram constrang'idos a tomar de
empl'estimo, CJm juros onzenario" aos banqneiros da cnfia
papal. (-1'1' ......)

(~) H.lRDUIN, Concil, VI. II, 12í4.
(oo) Em TROUfLLAT. Docttmentos de Basiléa. I, 389: II ln genel'ali Concilio

811mmi Pootificis jlldicalllm est. II

(".) li fiecilata sunl in pleno concilio c<lpilula 70 )) diz i\'latlb. Paris, (Hist.
Angl. ad q., 1215). .

l' ... ) Essas resoluções, não as conhecemos senão por virem dispersas na co.l
. \ecção das decrelaes de Gregorio IX, sob a rubrica: I?tlloceatius III i'1 Concll.

Late/'. .
(" ... ) i\lATTII. PARIS, HistO?'ia MinOl'. Lond. 1866, II, 176.
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o unico facto dig'no de nota no primeiro concili(l de Lyão,
effectuado no anno de 1245, foi a deposiçãO do impel'lldor Fre
4erico II, que Iunocencio IV realisou com o auxilio de cento e
quarenta e qnatro bispos, em sua maiol-ia hespanhoes e frall
cezes. ("')

N'uma conjuuctura capital assim para a Italia e a Allema
nha, não eram representadas essas duas nações, ou o eram
apenas em proporções insufficientissimas. Foi, portanto, uma
assembléa compo:::ta de pl'elados pertencente::> a naçõe' estran
geira,;, que suo tentou o papa no seu emprehendimento, e
atreveu-se a metter mãos com elle nos destinos da ltalia e da
Allemanhn. O direito, que affirmavam, de destituir o imperad 01',

precipitar a )talia e a Allemanha numa terrivel perturbação, e
evocar uma porfhcla guerra ci \'il, demonstravam··n 'o de no, o
mediante fábulas, de que já se servira Gregorio VII, allegando
que o papa Innocencill puzél'a fórl1 da igreja o imperador Arcadio,
e que o papa Anastacio, sobre ter excommungado o imperador
Auastacio, pri\'ara-o tambem do impel'io. ("'''') E, se, até em
Constantinopla, os papas tinham deposto imperadoresgl'egos, como
não concluil' des as fic.ões que egual procedimento podianl seguir
com qualquer rei ou impel'ador l1\lemfLO ~ Desta vez ainda, 's
bispos e abbades tiveram que pag'ar, ou gTang'ear ao pontí
fice novas sornrnas de dinheiro consideraveis, esmagando de
dividas suas ig-rejas e mosteiros. (H"')

O segnndo synodo de Lyão (que, conforme o computo romano,
é o sexto concilio ecumenico do occidente) foi, em 1274, o

(.) Sabemos, graças a Raynald (Annal. a. 1245, 1), que InnocencIo. não
chamara ~o concilio senão o arcebispo de Sens com os biSpos de sua provlncla, o
rei de França, e certo numero de bi pos inglezes. Raynald, qu.e aliás lin!Ja deante
dos olhos nem ruais nem meBOS o mesmo registro do papa, nao de cobl'lu outro~.
Os prelados allemàes, que tinhào vindo tcr com o papa! partIram pouco dcpols
de abcrto o concilio. Assim, aproprio lnnocenclO lU eVItava deslgnal·o por ec~
menico. Aqui está mai' uma prova das dispo,ições anli, ci~nlificas e da tel~dencla
para falsificar a historia, com que se caracteri am mUItos livros de theologla,. q,ue
cOstumam qualificar de eeumcnico eS'e concilio, quando, segundo as condlçocs
por elllls mesmos ensinada. ncuhull1 direito lhe cabc a esse titulo. Caso eme
lbante, e llluito mais accen'tuado ainda, é o synodo de Vienna em lall, ares·
peito do qual o proprio Clemente V declal'ara nào convocar para esse concilIO
~enão' alguns bispos, de que lüera slllecçào. (R,uNALn, a. 131 I, 52, na carta ao
Imperador Henrique VII).

(") Assim o diz o hbtoriador oficial da curia, NICOLAU DE eUIIIlIO, Vita
Innoc. IV,. em DALUZIO, loi'iscellan, I, 198, cd. lAII l.

(0' ') Para mais pormenores, consulte·se TILLLEJIONT, Vidlt de Sl10 Lui:r.
m, 83.
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ponto de encontro de quinhentos bispos, dobrado num("ro de
abbades, etc. Convocou-o o melhor papa desses tempos, Gre
gorio X, que, a ser possivel, te;'ia remediado os males da
corrompida politica de. eus predecessores.-Mas não lhA era
dado conseguir' o restabelecimento da' antigas fórmas conci
liares, bem que tão opportuno hon vessa de ser esse auxilio, na
occasião exactamente em que se diligenciava uma reforma
dessa igreja degenerada e reafunrlida na barbaria. O congra
çamento com a igreja grega foi approvado sem debate, mas
por mera fórma, vindo a ter fim log'o poucos annos depois.
Dema.is, ignora-se quaes os decretos, que o pontific~ annunciou
ao concilio j por isso que os trinta e um artigos inscriptos no
Dige::lto C') 1I0s papas, sob o titulo de «Gregorio X no sy
nodo de Lyilo », foram, segundo confissão do proprio papa,
promulgados sempre por' e11e, parte durante o concilio, pai·te
depois de encerrado. (H) - Afinal, nada resultou dos projectos
de reforma da igreja.

Assim como no ])rimeil'o synodo lyonense foi a deposiçãO
do imperador Frederico o unico acontecimento digno de reparo,
tambem do synodo de Yienna o unico resultado foi o exterminio
ela ordem dos templarios. Havendo Clemente V notado que a
maio~ia do!' bispo~, n'esse concilio, para anele, entretanto, não con
vidara senão homens de sua escolha, inclinava com muito favor
para a ordem do Templo, mandou, por um padre, na terceira e ul
tima sessão, proclamar « que, se algum dos bispos articulasse
palavra sem expressa auctorisaçilo do papa, incorreria em ex
commnnhao maior» j e, feito isso, declarou que, « exercendo a
plenitUde do seu poder », anniquilava" a ordem templaria, com
quanto, apezar do processo criminal contra ella intentado, lhe não
tive:'se imputação alguma que a sacar.-N'essa occasião, porém,
o proprio Clf'mente mais não era que instrumento do rei de
França j e, por obedecer-lhe, ordenou a todos os seus inquisi
dores que, a poJeI' de tractos, extorquissem confissões /.10S in
felizes cavalleiros. Ent"etan to, perante o concilio foi obrigado
a reconhecer que o resultado elo processo não justificava como
pena a destruição da Ordem,

(.) No Sea;tus Decretaliurn.
(U) HARDUlN, CondI.. VII, 70&.
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Tudo qnanto com isso luc.rou, foi que o rei lhe consentisse
pôr termo ao processo movido contra seu predecessor, Bonifa
cio VIII, processo que, para Clemente e para o papado inteiro,
era occasião de opprobrio, humilhação, sobresaltos e agonia.
De feito, se, em conformidade com a accusaçilo, chegasse Boni
facio a ser condemnado como réu de heresia e incredulidade,
esse stygma tel'ia necessariamente acarretado a invalidacão
de todos os actos daquelle papa, e promovido na igreja- a
conturbação mais funesta.

« Não se póue intitular de v.ér<ls concilio esta assembléa ll,

escreve o contemporaneo Walter de HemingbUl'gh, ((desde que o
papa á sua frente fez tudo, e o concilio nem respondeu, nem
approvou nada ll, (1') A servidão do episcopado e o envileci
mento dos concilios tinham tocado o extremo, Seguiu-se natu-

, ralmente uma reacção, a que o grande scisma rasgou caminho. ,
Desue o dia em que foi destituido o derradeiro imperador

allemão digno de tal nome (17 de julho de 1245), convertêra-se
o papado em prêsa, que italianos e francezes arrebatavam
alternativamente uns aos outros. No decorrer dos porfiados
combates entre esses papas e anti-papas, embotaram-se em
parte as velhas armas, com que até então alcançára o papado
seus pujantes triumphos; reerg'ueram-se as nações; outro espi
rito soprava ao travez dos concilias do seculo XV, em Pisa,
em Constança, em Basiléa; outros principias campeavam; e
novas instituições vinham atravessar-se á preponde/,(lDcia uos
bi. pos italianos. No synodo de Florença, em 1439, com
a presença de gregos forçoso foi 1 até, admiWr os estylos dos
synodos ua primiti va igreja, tolerar a discussão li I're, renunciar
a esse.s decretos redig'idos pela curia romana e por ordem sua
dict::tdos e promulgados.

Dentro em pouco, todavia, repontaram para a curia dias
melhores. Tinha Julio II convocado o qw:nto synodo do Latrão.
Consistia esse concilio (1512-1017), cujos ultimos debates pre
sidiu Leão X, em cerca de cincoellta e ,t1'es bi'pos iLalianos e
alguns cardeaes. Comtudo, os entendimentos mais rombos alcan
çavam que era acel'ba ironia comparar semelhante assembll1a

(') Chro~licon Walteri de Hemingbtwgh. Loud. 1849, II, 293.
p, c, 2Q
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áos concilios de Nicéa, Chalcedonia e Constantinopla, apreg'oal-a
como representação da igreja inteira, n'uma épocha em que.
seg'undo um delles mesmo reconhece" d'entre duzentos bispos
italianos, não. havia quatro homens capazes. O proprio Julio II
mostrou o caso, que fazia, de tal synodo, e que prestimo lhe
achava, propondo-lhe, logo na terceira 'essão, um decreto que
suspendia uma feira annual, costumada até esse tempo em
Lyão, e a trasladava para Genebra, ("I') Pasma, nos seus Annaes,

e prior Kilian Leib, de Rebdorf, de que baptisassem com o nome
de concilio g'eral um ajuntam~nto, de que quasi ninguem fôra
parte Set~ão os cortezãos ordinarios do pontifice, e onde não
houve um só incidente notavel, nem se adoptou nenhuma decisão
importante. (.-1') Todavia, os decretos papaes não deixavam de
ter seu alcance. Muito pelo coutrario, foi n'esse synodo que se
deu a publico a bulla Pastor' ceterltus, cuja importanci;:t. e conse
quencias sobrelevaram á de todas as leis anteriores dos synodos
romanos. Essa bulla, que reduzia a.nada. a pragmatica sancção
em França, proclamava como dogma « que o pontifice tem

, plena auctoridade' e podel'io illimitado nos concilios, podendo,
a seu bel prazer, convocaI-os, removeI-os, e dissolveI-os.» A
bulla, como era natural, demonstra a legitimidade de suas pre
tencões com factos e provas-ou inventados,-ou falseados,
ou de todo impertinentes á qt;lestão. Com uma fieira de falsi
ficações antigas e recente::>, colhidas pela maior parte ne
Pseudo-Isidoro, aspira a demonstrar que os primitivos con ilios
tinham jazido sob o dominio ab oluto dos pq.pas; que já o con'
cílio de 'Nicéa impetrára ao papa lhe confirmasse as decisüe~,

etc. Es~a longa dissertação, onde cada phrase merecera a
tax.a de m~ntira, se podessemos attribu-ir ao aucto!" o 1l!inimo'
conhecimento da historia da igTeja, remata lembrando a bulIa
Unam saneIam de Bonifacio VIII.

(') Concil., ed LADDE, XlV, st
(.. ) Nos maleriacs de AnETINo, Vll, ô2~.
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De como em Roma se desamparou a theologia

155

Parecerá talvez singular que não occorresse aos papas
fundar em Roma, na séqe da curia, uma eschola de theologia,
desde que n'essa cidade funccionava o novo systema de centra
lisação, e os concilios tinham perdido em boa parte a sua
força. Havia-se já quasi resolvido em proverbio a profunda
ignorancia do clero romano, sua incapacidade para solver
qualquer controversia de theologia. Já pelos fins do seculo VII
fôra o papa A.gathon obrigado a fazer aos gregos a hum,ilhante
confissão de que. não era entrl3 o clero romano que se havia en
contrar a exacta intellig'encia da escriptura santa: porque,
sendo forçado a grangear a vida com o labor de suas mãos,
não lhe era, passiveI fazer mais que guardar sing'elamente a
tradição legada pelos concilias e papas da antiguidade. (*) Mais
versados, como eram, em assumptos biblicos, não haviam de ter
custo os gregos em dar Com essa ign~)l'ancia, confessada até
pelo papa, quando expende a sua curiosa maneira de interpretar
a oração de Christo por Pedro segundo o texto de s. Lncas;
interpretação que a ninguem ainda viera á mpnte, e cujo ma
nifesto proposito era só e só investir na allctoridade, quanto
a pontos de doutrina, essa meSma igreja de Roma, apezar da
incontestavel rusticidade e ignoranci~ elo seu clero. O que lhe
fallecia em estudo, e sciencia, devia suppril-o uma inspiração
di vina especialissima.

Ignorancia do clero romano

I

Com a mesma modestia que o papa A.gathou, fallou, çin-
coenta annos depoJs, Gregorio II. - Eg'ual linguagem tiveram,
no X secuIo, Othon de Vercelli e Gerbert (*"'): e, no XI, Bo
Dizo qualificou durissimamente essa ignorallcia do clero romano

(*) HARDUlN, ConcU., m. 107S.

(.*) PERTZ, Monum., 1lI, 675.



156 DA INFALLlBILIDÀDE nos rAf.\S

em theologia. (\<) - Porém, de Grl1ciano em deante, coube á
jurisprudencia o primeit'o logar entre as disciplinas. O de que
se tractava não era explicar a escl'iptura santa, nem aprofundar
a tradição e os Paclres,- estudos esses que podiam levar a si
tuações muito melindrosas, trazer perigosos descobrimentos, e,
até, descompor a flagrante contnl.dicção entre o antigo e o novo
direito da ig'l'eja-; era, sim, estudar as decretaes, a legislaçãO
do imperio de Roma, 0 direito novo, Graciano. E que mais se
havia mister"? Assim que, Jnnocencio IV inaugurou em Roma
uma eschola de direi to, deixando a theologia ao longinquo Pariz,
Nunca em Roma se laborou em grande escala, nem com algum
resultado aproveitavel, na theologia; sendo que, durante teda
a média edade, em pretendendo alg-uem aprenuel-a, tinha o
cuidado de não ir ter a Roma,. Entre os cardeaes houve sempre,
por um theologo, pelo menos ,vinle jnristas. E nist.o realmenle
denunciava-se italiana a curia de Roma, ou romana a Italia. Em
verdade, na Jtalia toda, não obstante o afan que havia, desde o
principio da seculo XIII, em crearem-se uni versidades, nunca a
theologia teve apreço; só a scienci'a do direito e a da medicina
logravam honra. Pl'Opendiam sempre os italianos a deixar a
theologia ao cuidado dos francezes, ing'lezes e allemães. Ver
dade é que produziram alguns granc.lE's theiplogos, como Thomaz,
Boaventura, Egidio Co!onna; mas esses, quando queriam es
tudar theolog'ia, tioham qt,te ir procurar em terras estl'allhas os
centros especiaes desse ensinamento, (C Não estudam senão as
decretaes)l, escreve Dante dos seus conterraneos: cc transcuram
os Evang'elhos e os Padres da igreja, » D'entre todos os italianos
era o clero de Roma o que menos cultivava as disciplinas theo
logicas. (H)

OS papas renu~ciavam sem custo a exercer qualquer in
fluencia firmada na cultura das sciencias, Quantos meios de

\

acção não tinham ao alcance ,do seu poder! E, d'entre esses,
quantos que não poderiam resistir pO\' muito tempo á contrasteação

(.) 1\1 Ali , Nova Cull.. VI, II, 60: « ln lanla ecclesia vix unus pos!el repe
ril'i, qUIn vel iIIileralus, vel sirnoniacus, vel essel cOllcubinarius» -(Em tamanha
igreja, difficil seld encontrai' um s6, que não seja ignorante, simoniaco, ou
concubinftl·io.)

(.. ) REUMONT, Historia da cidade de Roma. II 678, nota cgualmcnle quo
as producções inlellectuaes de Roma foram quasi nuIlas.
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scientifical Demais, para esse serviço especial, ahi estavam ao
seu dispor as novas ordens religiosas dos dominicos e minoristas.
Sujeitas á mais severa disciplina e censura, exercidas de Roma
pelo geral, habituadas a ter como unificados o interesse de suas
ordens e o da cnria romana, oifereciam essas l'eligiões a maior
segurança desejavel á eliminação de tudo quanto podesse pôr em
risco o novo systema romano. Do seio dessas ordens, especial
mente dos dominicos, escolhia a curia os seus theologos; porque
devia ter, pplo menos, um, o mag'ister soncti Palatii.

Rasão tinham, portanto, B.oger Bacon e seus contemporaneos
de considerar, não a theologia, mas a sciencia do direito, como o
mais breve caminho para as' dignidades ecclesiasticas e as pre
bendas rendosas. De feito, nas mãos dos Abaillard, da eschola de
Anselmo, de Canterbury, de Bernardo, de Roberto Pullus, dos
victol'ianos e dos escholasticos anteriores a Thomaz de Aquino,
não tinha a theolog'ia directamente concorrido com am:ilio algum
para a dominação temporal dos papas, nem cooperado para a
fundaçi;Lo do systema gl'egoria.no. Em parte nenhuma deparam
nos os escriptos desses theologos qualquer exposiçãO da dou
trina relativa á auctoridade ecclesiastica estribada no sy tema
papal. Foram sómente as dissensões com os gregos, antes e
depois do synodo de Lyã.o em 1274, e os suppostos testemunhos
que se davam por descobertos de pouco entre os Padres gregos
e os concilios, qne, de harmonia com a collecção das decretaes
de Gregol'io IX, introduziram na theologia es"a novidade.
Tinham sido os juristas os primeiros, que rebaixaram a sl~a

sciencia ao ponto de demudal-a em instrumento de lisonja; porqne
os theologos só dos fins de seculo XIII em deante começaram a
acompanhaI-os na mesma senda. Pertencia ás ordens mendican
tes a maioria dos theologos dessa eschola ; porque n'essas ordens,
en~ consequencia dos privilegias e exempções que se lhes tinham
tão profusamente dispensado, havia antes interesse em augmen
tal', que em restringir o poderio dos papas; e, se algum monge
se lembra ;:;e lle e crever n'outro sentido, em continenti dar-Ihe
hiam sumi.o nos CarCel'(3S do claustro. Só individuas situados em
circumstancia excepcionaes, como Occam e Outl'OS espiTituaes,
podiam sentir-se impellido" a qualquer divergencia em pontos
de theoriaj- mas, como nos demonstra o exemplo do saga~
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Marsilio ,de Pádua, os espil'itos que tomavam essa direcçã.o não
acabavam, apezar de seus achados parciaes, atinar caminho
atravez dessa inextricavel espesSura de falsificações, mentiras,
ignorancia e phantasia,s,

R;einado da jurisprudencia

N'essa épocha imputava-se em geral ao papado e a ,lul'is
prudencia, isto é, a essa j urisprutlencia polluta, que fizera do
direito ecclesiastico instrumento de despotismo espiritual, a
miseria e a pl'Ofunda decadencia, moral e religio a, em que se
achava eng'olfada a christanuade no occitlente. Por essas duas
fontes, que veJ'tiam confundidas, é que diziam ter sido enve
nenado o munuo; visto que ambas (até 1305) eram italianas,
e uma, a eschola Juridica de Bolonha, mais não era que capti va
da outra, a curia.

« SãO os juristas », confessa Rogel' Bacon C'), « qúe hoje em
dia governam a igl'eja, vexando e confundindo os chl'istão com
os seus longos processos. »

De facto, os papas que se podem apontar como grandes e
poderosos, Innocencio III, Innocencio IV, Clemente IV, ou Bo
nifacio VIII, não tinham galgado á tiára e ao senhorio do munclo
senão no caracter de juristas. Entendia Bacon que nã.o havia
saLvamento possivel, sem que o direito da igreja volve e a ser
mais theologico (ist"l é, biblico). Dante tambem (I'''') divisava,
lias decretaes pontificias e na proeminencia que se lhes dava
sobre a escriptura santa, uma origem de corrupção.

Está-se vendo com que olhar profundo Roger Bacon, esse
maravilhoso genio, devassava as causas da degenerescencia, então
aip.da. in"isiveis ao vulg'o; e, entretanto, isso mesmo provinha
antes de um presentimento instincti1'0 do que' de uma percepção
real, impossivel sem um talento critico e c9nhecimentos lústo
ricos, que não havia meio de alcançar n esses tempos barbaros.
Acreditava e11e, porém,-e, com elle, havia quarenta annos (mais

(') Opus tertium. ed. Brewer, pago 84. Lood. ·1859.
I") PamlJ-iso, !X, 136-1~8.
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ou menos desde 1225), 'grande numero dos seus contemporaneos
o esperavam-que dentro em pouco os acontecimentos trariam
a rehabilitação da igr~já, consistindo elIa essencialmente
u'uma refórma do direito ecclesiastico, levada a eifeito sob os
auspicios de um papa temente a Dens, e porventura tambem
sob os de uni bom imperlldor, que o ajudasse. J"l0 commet
timento. (..)

o collegio dos cardeaes

As duas instituiçõe$ que de tempos a tempos encadeavam
os proprios papas, e sabiam .dobral-os aos seus interesses, eram
o collegio dos carúeaes e a c1wia, esses dous sustentaculos do mo
derno papado. Constituiu-se o senado ou colleg'io dos cardeaes
cerca dos tempos em que o papado rompeu (parie inconsciel1
temente, parte de Pt'oposito) com a antiga organisação e legi~

lação da igreja, vindo a assumir,. pelo ãnno de 1059, funcções de
collegio eleitoral, com a transfereneia, que para elle se fez, do di
reito de eleger o papa. Com pouco, graças ás legações e á sua
partecipação n'Un1 poder d'ahi em deante ilJimitado, v'ingaram os
cardeaes a uma altura, d'0nde julgaram-se auctorisados a do
minar mag'estosamflnte os bispos,. que, aliás, ainda no seculo
XI, levavam-lhes vantagem' nos concilias. Ja desde a origem,
em 1054, quando ainda estava em labo"es de parto o novo systema
do papismo, reclamaram os bispos-cardeaes precedencia em relaç~LO

aos arcebispos; mas, ailfua em 1l96, vemos que os arcebispos
precediam aos bispos-cardeaes. Sómente I no synod? de Lyão,
em, 1245, é que parece decidiáa, sem que ninguem mais a
conteste, a precedencia dos cardea~s (cardeaes-padres e car
deaes-diaconos). (''''') E tão longe foram, progressivame~te, que

(.) ROG. BACON IS, Compend'ium stud'ii. ed. Brewer, pa~. 339-~03: "Totu~
clerus vacat superbire, luxurire, avaritire. etc.» (todo o clel'o e dado a saberba, a
ZuxU?-ia ci ava,·ua). Aqui ainda refere-se elle á decadenclU geral dos estud~s ~e
quarenta' annos a essa data; e 'dá por motivo principal a corrupção do dIreIto
eccleslastico. .

(*.) O menospreso em' que a curia tinha os bispos, revelava-se até Das y,ar:
licularidades do cel'emonial. Quando não, altenda·se ao exemplo segulDle.
1< ••• Mandou o papa fazer orna junta de Cardeaes & Bispos em sua presença para re-
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aos cardeaes já não podiam fallar os bispos senão postos em
joelhos, e tractados por elles como l~caios. (~)

Não foi senão de industria que os gregorianos Anselmo,
Gregorio -de Pavia, e, depois, Graciano metteram nos seus
li vros de di rei to os trechos muito conhecidos de s. Jeronymo,
onde este auctor ass~verava que, na primitiva, bispo::> e padres
eram eguaea, e reliuzia a preeminencia dos bispos a um mero
direito costumeiro. Não percebiam esses desgeitosos architectos
do sy"tema papal que assim estavam levando a ségure á raiz
do primado romano; tinham só a mira em assegurar !lOS cllr
deaes a primeira posiÇãO, abrir caminho á dominaçao da curia,
e erig'ir o (>dificio papal sobre as rui nas do antigo episcopado.

<
Graciano era, no essencial, a fonte tltlica, onde se bebiam
as noções da hierarchia ecclesiastica. Pelns fins do seculo
XIJ,I, chegaram os bÜlpOS, até, a sol1icitar a nomeação de car
deaes-padres, reputando accesao esta baixa do episcopado
para o sacerdocio,-baixa qne no primeiro seculo da igreja se
houvera olhado como enormiliade. Fazia isso parte de um sys
tema premeditado, n'essa epocha em que floresciam as exemp
'ções, em que estavam derrocadas todas as leis antigas, e a

solver a causa. Juntaram-se os chamados no dia & hora assignada. Entrando
dianto do Sua Santidade assentaram-se os Cardeaes em seu;, lu~ares: ficaram IIS
Bispos em pé, & as cabeças descobeltas. Foi o Arcebispo (D. Frei Bartholomeu)
dos chamados. Deu seu volo .. , Mas ficou mui descontente, não levaudo em pa
ciencia ver muitos Bispos velhos & honrados postos em pé & descobertos, & a sis
tirem assim algüas horas que a junta durou, quando os Cllrdeaes estavam bem
assentados & cobertos. Pareceo-Ihe acto feo Inào s6 desarrezoado) pera Côrto
Romana. & indigno da Igreja de Deus.» FIl. LUlZ DE SOUZ.l: Vida de D. FI'.
Bm-tholomeu d:Js ].[al'tYl·es. liv. It cap. XXIU. E' curiosa a linguagem com quo
o arcebispo braccarense reclamou ao papa contra semelhante indecencia; porque
rompe, com singular franqueza, con tra essa depreciaçào do episcopado, que é uma
das mais pronunciadas tendencias de Roma e um dos caracteristicos do ultramon
tanismo. «Se os Bisposll, dizia Frei Bartholomeu, « omqll3nto Bispos sào superiores
aos Cardeaes, emqlla~to s6mente Cardeaes (porque já deixamos declarado no Con
cilio, que os Bispos têm o pl'imeiro IU!Jal' da ig'-eia). em que justiça cabera
que os Gardeaes que é húa d'ign'idade instituidà sómente por auctol'idade e
conselho humano, sejam avantajados diante de V. Santidade nas honras de bar
rete & assento, aos Bispos que foram cl'eados P01- auth01'idade Divina PELO
AlESMO CFlRISl'O SENHOR Nosso, & suceederam no lugar dos Santos Apostolos? Que
razão p6de approvar que onda os Cordeaos estão com tanta honra, fiquem, os
Bispos sem nenhüa razào humilhados, abatidos, & alfron\ados? Beatíssimo padre.
os Bispos emquanto Bispos são vossos il'mlfos, e como taes hào de ser tractados.»
Op. cit., ib.-Ora, como bào-de os ultramontanos conciliar esta irmandade en trc
papa e bispos, com a infallibilidade pessoal e exclusiv.a daquello?

(Do traductor bl'asilei1-0.)

(0) Ver o escriplo anonymo da um francez do fim do soclllo XIV, em PAU
LlNO PARIS, manuscripto francez, Vl, 265.
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auministração regular dos curatos era espoliada em todos os
seuiiJos por frades mendicantes e erradios.

Por muito tempo, na· igreja romana, oscillou a balanca
entre o absolutismo papal e o principio oligarchico do pred~
minio dos cardeaes. Poutifices hou ve, como Martinho IV e
Clemente V; que levuram por deante a sua politica franceza,
mau gTado á resistencia dos cardeaes italianos i-outros, como Bo
nifacio VIII e Paulo IV, em cuja presença a custo animavam-se
os cardeaes a levantar os olhos, ou proferir uma paluvra;
outros, até, como Urbano VI, Alexandre VI, Le110 X, que man
Ual'alll matlU' cardeaes. Em g'eral, porém, o depositaria do poder
ficava sendo o collegio dos cardeaes, a quem o papa devia a
eleição, e onde se continuavam os interesses e as tl'adiçoes do pa
pado. Era elle quem se mantinha sempre em vela, por que o papa
nilo levantasse mão dos principios estaqelecidos, nem da auctori
dade que Roma adquirira. De facto e de direito, exerceu funcçues
importantes no governo da igreja. Empenho seu era que os
papas, em muitos casos, ficassem reduzidos a executores das
vontades e decisues que lhes impunha. A arte, exercida posterior
mente, e, ainda em nossos dias, por certos papas, de aggreg'arem
a I si dous ou tl'es carueaes confurmes em opinião á delles, e
empecerem á reuniao do collegio, afim de levar a effeito pro
positos a que a grande maioria se OPPOlllJ.a:, não foi practicada
no seculo XIII senão sob Martinho IV. Mas o valor dessa tactica,
entenueralll-n o Bonifacio VIII, Clemente V, João XXII, bem
como, da segunda metade do seculo XV em deante, .quasi todos
os pontifices, que a pU7.eram por obra energ·icamente.-A. maio
ria do:,; cardeaes, entregue, como estava, pela outorga dos
beneficios e de pingues emolumentos, á discrição delles, afiau
çava-ll).es bom exito ao pltlJuo.

Dous seculos perdurou, em realid'ade, a lucta entre a mo
narchia absoluta e a oligarchia.-QuerilllD, de feito, os cardeaes
que o papa exercesse illimitado podei' no exlel"Íor, sobre as
ig'l'ejas nacionaes; mas esse pouer, procuravam-u'o elles I em
penhar, mediante uma capitulaçilo (analog'a á que, antes de re
conhecido pelos eleitores, subscrevia o imperador de AJlemanha),
aspirando a pal'tecip:lI'em leg'almente no govel'Uo, em nome da
curia. Já IunocellcÍo VI, ao tempo em qne foi eleito, em 13531

1'. c. 21
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negara-se a assignar essa especie de capitulações, pretextando
que o poder pontificio, conferiL1o pOl' Deus, n'1o era suscepti,el
de córtes. NãO obstante, renovou-se sempre a tentativa. Appro··
vava-se no conclave uma serie de artig'os, que o escolhido ju
rava, logo depois de eleito, e antes de consagrado. Eram elles,
em parte, calculados seg'undo o interesse do carcfeaes, como,
por exemplo, a repartição das rendas entl'e os cardeaes e o
papa e a inamovibilidade delles ; -e, em parte, tornando impres
cindivelo as entimento dos carcleaes, tendiam a pôr limites á des
atinada prodigalidade do. papas e aos . eus actos arbitl'arios. Eu
genio IV acceitou esses artig'os ; ma , de facto, rara vez lhe obe
deceu. (") Prestara Pio II, de modo analog'o, o juramento
de reformar a curia; mas fOl'ça era conservar occultas essas
capitulações, que já de per si sós bem tl'i te idéa davam
do governo da ig':reja, - sob pena de Re ouvirem soar de
todos os lados clamol'es de l'eprOvação, sob pena de ver-se
accrellcentar a arguição de perjurio ao ja tão carregado rol
dos crimes papaes; pOl'que, afinal, sem embarg'o de todos
os seus juramentos, o Padre Santo Pio II procedia como
sens antecessores. Entretanto, o juramento, q l1e Panlo II (1464)
teve que prestai' no conclave, foi accrescentado de muitos al'
tigos. Compromettia-se elle a fazeI-os ler, todo mez, publica
mente; obrig·ava-se. a assentir em que os cardeaes se juncta sem
duas vezes por anno, para deliberar acerca do modo como o
papa se desempenhasse do jmamento. De accordo com os
seus adulac,l.ol'es, em pouco tempo descobriu Pa.ulo qne a sua
liberdade pontificia era limitada em dema ia. Quebrou então
a sl1a fé jUJ'ada, e constrangeu, ou pel'suadiu o cardeaes a
firmar, sem leI-a, uma capitulação absolutamente diversa. Deteve
á fOl'ça, na sala onde estavam junctos, o cardeal Bessarion,
que tentá.ra evadir-se, .e o ameaçon de excommunhúp, se
recusasse assig-nar o papel, que elle lhe apresentava. Em
troco desse sacrificio, deu aos cardeaes uma nova compostura
para a cabeça,-:lm barrete de capella vermelho, de ql~e até
esse tempo só os pontifices tinh~m uAado. (''''')

(') RAYNALDl Annales, a. 1431, 5.

(.. ) C~rd . .1ACOIII PAPIENSIS, Comment. Francof. 1611" pago 372.
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Esse exemplo não obstou que os cardeaes lavrassem outra
capitulação, após a morte de Sixto IV, com o fim de fazer que
o novo pontifice a jurasse. Desta vd aiuda, uma sábia previ
dencia estipulara, n'e~se acto, o enriquecimento dos cartleaes
à. custa da disciplina e da or\lem da igreja. Innocencio VIII,
que se deu pre"sa em jurar a capitulação, com a mesma pressa
descumpriu o jUl'amento. (..)

Eg'ual espectaculo succedeu em 1503, sob Julio II. JU!'êlvam
os papa reunir quanto antes um concilio ecumenico; e, du
rante qua:si um seculo, viu-.5e rena ceI' uma lucta, em que o"
cardeaes reclamavam uma ingereocia mais activa no governo,
ao pas::io que os papas, usufl'llctuaodo plenamente o seu ab '0

llltismo, nao admittiam se lhe impuzessem estorvos. A0S papas,
COntO não podia deixar de ser, veio a tocar por fim o triumpho.
No decurso tlo se ul0 XVI de no\'o perderam os cartleaes todos
os direitos, que tinham pretendiuo até entãO .. Tornaram-se pn
l'amente conselheiros, cujo parecer o pontifice tinha a facul
dade de con:mltar, ou não, livremente, e cuja opiniãO não o
obrigava a cou. a nenhuma.

Dir-se-uia que, depois de terem, destle Gregol'io VII, en
g'enhado tantas fórmulas sacramentae', p8m eoleiar 8 con
sciencia humana, e jungir tudo ao seu jugo, caÍl'am afinal,
victimas, nas mãos de uma emesi, extorquidora dE' jura
mentos, que se não proferiam, senão para ser infringi'do logo

lepois.
Demais, ningllem entende como os me mos cardeaes que

elegiam seg'uidamente um Sixto IV, um Innocencio VIII, um
A.lexandre VI, e, 'com semelhantes e.'colhan

, reduziam de ante
mão a nada o juramento exigido, podiam ter ainda a sim
pleza de acreditar realmente que alg'um papa, em obediencia
a uma simples capitulação jurada, 'e conformasse a renunciar
as seducções de um poder sem termo. A.final, o caber a victoria
ao papa era o menor dos inconvenientes; visto como o despo
ti ':no ele uma oligarchia, em geral, mais esmagador é que o

de um só potentado.
Funestissima á socieuade religiosa foi innegavelmente a

(.) UAYN,UDl, Allnal, á. 1484, 28.
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influencia dos cardeaes. Essa instituiçãO era de feitura modema
e artificial, e nao passava de um membl'o supplementar, aug
mentado mil annos depois da fundação da igreja, membro que
desconcertava singularmente a hierarchia baseada na palavra
de Christo e dos apostolos. Os .cardeaes qllizeram escurecer,
com o fasto da sua pompa e o numero dos seus famulos, os bis
pos mais dinheirosos. Ora, por desgTaça, nem Roma, nem suas
cercanias lhes proporcionavam recursos para isso. Aprazia-lhes
dotar de rendosos beneficios a seus sobrinhos, amigos e família.
Portanto, para satisfazerem taes precisões, era mister abalar
a ordem da igreja. Assim foi que, a beneficio delles, permit
tiu-se a accumulação de muitos cargos ecclesiasticos n'uma só
pessoa ("'"), o que d'antes se considerava inadmissivel. Occu
param-se em allgmentar cada vez mais, de dia em dia, as
rendas da curia, qlle já se nao podiam arrecadar senão por
meio de simonias. Em consequencia, foram-se nutrindo os car
deaes da corrupção crescente da igreja, e emiqueceram. ("''''") A.
accumulaçao do cardinalato e de bispa.dos estrang'eiros, desco
nhecida, salvo uma ou duas excepções, até ao começo do seculo
XIII, já era facto usual sob Innocencio IV (1250). Foi, lJois, a
igreja romana a primeira que deu exemplo de menospreço e
incuria para com as funcçoes ecclesiasticas.

Já dizia Thiago (Jacques, Jacobus) de Vitry: As rendas da
França inteira mal bastariam pal'a accudir ao fasto dos car
deaes. (H"'")

Desse grande scisma, que, de 1378 a 1429, dUt'Qu quasi
meio seculo,' culpavam os povos á avidez e ii. g'ana de reinar
em que os cardeaes sobresahiam.

Durante os seculos Xln e xrv os cardeaes, por occasião de
elegerem os papas, estenderam ás vezes a sua acção alem do
circulo habitual: phenomeno que do meiado do seculo XV em
deante nao se encontra mais.- No seculo XII, e ainda na primeil'a
metade do seculo XIII, :>empre se procedia á eleiçã.O do pontifice

(*) Cardeaes houve, no secu\o XIV, que chegaram a abarcar 500 prebendas
ou beneficias accumu\ados. Cf. de Con'upto Eccles. statu, em LYDlUS, ediç. das
obras de CLEMANGIS, a. 16,4, pago 15,

(") Cf. ALV. PELAGlUS, de Planetu eccles., II, 16, f. 52.

(***) Acta Sanctorum, BOLLAND, 23 de junho, pago 675.
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poucos dias depois de morto seu antecessor. Desde qne o papado
tocou o apogeo de sua fOl'ça, e que o pontifice da.va-se pelo esposo
tIa igreja, ,veio a succeder algumas vezes que a viuva g'uardasse
lucto muito tempo, com o habito, que entao se firmou, de
prolongar, muita vez durante muitos annos successivos, a
vacancia da santa sé.

Dir-se-hia que os cardeaes, por uma ironia inconcebivel,
queriam mostrar ao mundo que a pessoa cuja ausencia mais
facilmente se podia tolemr, era exact::.mente aquella de quem,
segundo a theoria recente, devia decorrer, na igreja, toda a
auctoridade, Celestino IV foi eleito depois de dous annos de

\

vacancia; Gregorio X apoz um interregno de tres ; e Nicoláu IV.
não subiu ao throno senão quasi um anno depois de fallecido
seu antecessor. Morto elle, houve aiuda uma espera de tres
annos e tres mezes, primeiro .que fosse eleito Celestino V. Á
morte de Benedicto XI seguiu-se um intervallo de onze mezes,
e á de Clemente V uma interrupção de um anno e quatro mezes.
Foi-se avezando assim ·a christandade a ver cada conclave
degenerar em porfia de enredos e rixas entre as duas nações que
disputavam a posse da tiara. Emfim, depois de prolongadas
luctas entre Italia e França, conseguiu esta manter-se victoriosa.

Do collegio dos cardeaes, a esse tempo, estava quasi
excluida a nação allemã. Os papas allemãeS que se succederam
de 1046 a 1057, não promoveram nenhum alIemao ao cardinalato.

o periodo da lucta contra os imperadores sálicos e os Hohen
staufen, foram nomeados cardeaes alguns allemaes, que se ti
nham disting'uido por hostis ao imperio. A.ssim que, em 1114, foi
Runo elevado a cardeal-bispo de Preneste; porque, mais papista
que o papa, ·exel'cvur1o funcções de legado, alagara a Allemanha
de excommul1hões. Depois delle e:1contramos, em 1134, Gel'hard
de Cluny e Ditwein. Mai' tarde ainda, foram creados cardeaes
Conrado de Wittel bach e Siegfried d'Eppensteil1, por inimigos
dos Hohenstaufen, e bem assim Conrado de Urach, sob Honorio rll.
No eculo XIII vamos topar mais Oliverius de Paderborn; mas
d ahi em deante, durante mais de tieculo e meio, TIM se con
cedeu a nenhum allemilo a dignidade cardinalicia. Pl'etextavam
que todo allemão havia de ser imperialista; e era o que bastava
para excluir essa nacionalidade, desde que estava predomiDÇLndo
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na curia. a politica franceza. Só em 1379 foi que Urbano VI,
repndiado pelos francezes, e reduzido a extl'emo desamparo,
chamou á c3theO'Qria.. ue cardea,es al~'uns alJemãe·.

Da curia.

Qua.ndo se de'enha a granue mudança, operaua no e~treito

espaço de qual'enta ann')s (aos fins do secuIo XI até cerca de
1130), com estas poucas palaVl'a.,-a igl'eja 'I'omana tI" Ils{m'llwu-SC

em curia ?'omana-, a intenção é allutliI' a um acontecimento,
cujas con 'equencias na humanidatle, SãO aiuda hoje incalcula
veis. Ha nada menos que um abysmo entre llma igreja e uma
cl1'ria. D'antes, quando se falJal'a em igTeja de Jerusalém, de
Alexanuria, de Epheso, de Roma, ou de 'Cal'thago, de..ignava-se
urna communidade chri 'til, c m o seu bi:::lpo e seu cOllselho de
anciãos, onde clerig'os e leigos sentiam-se innanac1os. (..) O
expediente dial'io era tractado no syno lo permanente do bi:;]Jo
com o seu clel'o; os caso::; importantes e' excepcionaes, no con
cilio furmauo pelos bispos visiuhos. Havia, nessa igTeja, crentes;
havia paures e bispos, que di:partiam a instrucção religiosa e
os sacramentos, mas não administradores occupados apenas com
estudos de dil'eito. Uma igreja assim, E\mquanto a dominasse o
espirito e os costumes christãos, não podia jámais degenerar
em curia. Em Roma, porém, o qne fôra igTeja n'outros tempos,
ag'orl'! já não era senão ctuia, isto é, um campo de peleja para
litigantes, uma chancelJal'ia de escribas, notarios~ empregados
fiscaes, etc.; onele se neg'ociavam privilegios, exempçües, salvo
conductos, etc.; onue se anelava a pedir e intrigar de porta
em p rta; emfim, um mercauo eUl'npell para os clerigos ele
tollos os paizes a cata de beneficios. D antes, os sacerdotes
prepostos em Roma ao sel'viço divino, ao mesmo tempo que se·
desempenhavam de.'33a missao, cuidayam das questões provo
cadas pela eminente situação elaquella igreja. As questões im
porta.ntes, rc.,olviam-n'as os synodos cLJmpos.tos elos bi pos pro
vinci~1.e:::l, e o seu circulo el'a assá. limitado, para nã.o necessitar

(0) Segundo a celebre definição do s. Cypriano, ep. 69; l( Eoclesia est sacer
quti plebs \lduqata et pastori gre;; adherens ll,
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mais que um restricto numero de pessoas; facto que qualquer
poderá ,erificar, examinando o ['iber Diu1'nus, collecção oflicial
das fÓt'mulas romanas no comeco do seculo VID.

o •

Mas depois da concordata de Worms, em 1122, e mórmente
depois de Gl'aciano, tudo mudou. As funccües do servico divino
local de..,appa.recem, afogadas na enchente °d;lS trânsac;ües dos

o ,

processos, das graças, da' indulgencias, das absohiçües ;-ex
pedem-se o:den,;, decisües para O'S paizes mais remotos ela Eu
ropa e até da. Asia ;-ji e ha mistet' de uma tmba de muitos
centenaras de homens, p:1l'a quem a patria é a cm'ia, a am
biçãO toda um posto mai. elevado no corpo, e o fito explorar,
conlo finallceÍl'os, as ques~üe.s, multiplicar os tributos,' aug
mental' os lucros primeiro para. i, depois para o cofl'e papal,
sempl e llecessitad,l. Exep:1ptos de todo e quallluet' receio, in-.

J

violaveis por infiuxo da. poteneia a cujo seniço estavam, aQs
empregados da curià pouco se lhes dava do adio e do desespero,
que sobre elles derramava o mundo, « O.terint, dwn met'ILant. » (.)

Baldados eram os conselhos da~ pessoas mais ilI usti'adas.
Já no seculo XII muitos entreviam claramente o imll1pn o pe
rigo, que acarretaria após si a tran:-formação da igreja de Roma
n'nma curia do mundo chrislã.o. Emm homens como Gerhoch
de Reig'esbel'g', Bernardo, João de Salisbury, Pedro de Blois,
qnasi todos llesse mesmo tempo-, os que nos commuuicaram
sna::> apreciaç0es. (H)

Jacqu s de Vitry. mais tarde tambem canleal, escreria a seus
amigos, em 1216, depois de certa estada na curia, qne o ver
dadeiro espirito do christianismo era absolutamente alheio a

(.) Faeil é verificar os gig~ntescos progressos da centralisaçã()" e ver como
se alargára o horisonte merc~ntil da curia: basta o exemplo de um . o de<ses em
pregos. No meiado do seeulo Xlll po suia a eUl'la apeDa~ um Auditor camercc,
Em 1370, já não se contentava o papa de vinte empregados. eguaes, sendo que
cada cardeal tinha muitos a seu lado (BAL ZIII e M.INSI, JJ1lscell., I, 479). Por
esses auctores averi17ua-se que sob Gre"orio XI, de urna só vez foram excom
mungados sete bispos, em rasà~ de não °terem pago os servitia do decreto de
sua nomeação.

(") Vl1r U~ quei a~ de Gerho~h na sua obra dirigi~a, em 11~?,. ao popa
Eu"euio !TI (De CO/TuptO EccLesue statt~; BAL SlI 11~lscell., V, 63). « Quod
nune dicitur Ct~l'ia 1'omana qure antea dicebotur ~cclesla romana.)) Esse teJ:mo
allir'lim-so-lhe novo e o aflligo. Quinze annos depoIs. no seu livro de Investt.ga
tio~e AnticMisti, 'de enha ello om tiuta sombrias o desconcerto, que pro~uzl3m
na igreja as excmpções comprada~ em Rom~, hel.ll c0r,n0 a ayal'eza e a cobiça dos
romanos (nos .rü·chivos (las (ontes ela htstona cl At~stna, XX, 140 e segs.).
Elle comph·ta o processo de 5, Bel'Jlordo acerca das desordens causadas de noma,

,~ .
..
-:

.,
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essa instituiçãO, onde ninguem tractava senão politica, desa
venças e processos, e de cousas espil'ituaes mal se podia falIar. (.)

D'entre' os bispos contemporaneos de Iunocencio IV, a nenhum
honrara'm e admÍl'aram mais que a Roberto Grossetête, bispo
de Lincoln j alem de que ning'uem o egualou' na sua longa
devoção ao pa:pa, Dominado pelo systema gregoriano e Gra
ciano, entendia ene eg'ualmente que o seu poder episcopal não
lhe provinha senão de uma delegação pontificia, Todavia, a cor
rupçãO que se exhalava de Roma em miasmas envenenados, e
se impregnava na ig'l'eja I toda, essa gl'osseira hypocrisia que
declarava peccado mortal a cobrança de· juros, ao mesmo tempo
que os Ilsurarios e mutuantes de dinheiro privilegiados pelo
papa dessangravam as igrejas de todo o universo, ao ponto' de
reduzir a tributarios da sua rapacidade, por intermedio de
Londres, todos os bispados inglezes, -. tutlo isso impelliu Gros
setête, pouco antes de morrer, a endereçar 'ao papa uma carta
severa, onde lhe improperava a sua tyrannia, e o exhortava á
penitencia. E, no seu leito de morte, aos circumstantes pre
disse que {( o captiveiro egypciaco )), em que a curia romana
esmagava a igreja, havia de tornar-se ainda mais rijo. (H)

Pouco mais tarde, quiz o papa Nicoláu III nomear cardeal
o geral dos minoristas, João de Parma (o que Pio VI beatificou
em 1777). O mong'e reg'eitou, dizendo: « A. curia. romana,
entregue á charlataneria, quasi não se occupa senã.o em guerras
e embaimentos (truffae), sem dar attenção nenhuma ao sal va
mento' das almas »). O pontifice respondeu, suspirando': « Tã.o
atreitos estamos a estas cousas, que acabam03 tendo como I'eal
mente bemfazejo tudo quanto dizemos e fazemos. )) (''''H)

De meiados do seCillo XII, pouco mais ou menos, em
deante, fizera-se hostil ao papado e á curia toda a litteratura
profana e espiritual da Europa: a oppo iÇãO medrava sempre.

(*) SAINT GIINOIS acerca das cal'tas ·illéd'Ítas de Jacqttes de Vitl'Y, Druxellas,
1845. pago 31: « Cum autem aliquanto tempore fuissem in Cu ria, multa inveDl
spiritui meo contral'ia, adeo cnim circa soecularia et temporal ia, circa reges e~
regoa, circa lites et jurgia occupati erant, quod vix de spiritualibus aliquid loquI
permittebaDt. »

(*.) Epistolae ROBERT! G., cd, Luard, pago 432, Lond. 1851; MATIl. PARIS,
lIist. Angl., pago 586, Paris, 1644.

(' ••, SAWIBIlNIl, em AFFO, Trita dei B. (fiou. di PUl"ma, 1717, pago 169.
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Os adagias versificados dos plletas gnomico~ de Alll~manha,

bem como a poesia provençal, historiadores e theologos, tudo
atacava, não os direitos, não a auctoridade do pontifice, mas Roma,
uuctora de todos os males, estygmatisando-a em severos termo'!.
De todos trausbordam queixas doloro~as acerca da decadencia
da igreja, de que olham como responsavel Roma; gemem todos as
culpas desse clero corrompido pela curia, a simonia de uma
côrte ecclesiastica onde qualquer traço de penna, qualquet'
despacho hão de ser pagos a peso de ouro, onde se cOjllpram
beneficias, Ilispensas, licenças, absolvições, indulgencias, privi
legios, coml> no balcão de qualquer negociante.

Já em 1170, a proposito dos papas, Santa Hildegarda (essa
vidente das margens do Rheno, que os papas e os impel'adores
tinham em tanta e tima) prophetisava: «Com o seu poder de
lig'ur e desligar, captivam-nos como a bestas-feras. A igreja
inteira jaz, infamada e sem seiva, uas mãos delles. Querem
conquistar os imperios da terra; mas os povos levantar-se-hM
con tl'a elles, contm o clero ébrio de riCluezas e luxuria, e hão
de fO~'çal-o á couta justa dos bens que deve possuir. Os homens
hão de abater a gl'andeza desses papas, que ja não têm
nas veias uma g'otta, sequer, de religião. E ao pQntifice
remanescerá unicamente Roma, com um infimo .territorio em
clel'l'eclor. Isto ha de resultar, em part'l, de g'uerras, e, em parle,
de uma convenção e ajuste commum entre os estados. » (1')

Outra vidente, a prophetisa do norte, Santa Erigida, que
viveu em Roma quasi dous seculos mais tarde, teve em suas
descripçúes um mouo milito mais incisivo, e articulou accentos
muito mai terl'ivei". É de suppor que as violentas pinturas da
COl'l'UPÇão da santa sé, sua curia, sua perniciosa influencia na
igreja, não lesamm a alta reputaçãO das visües della; tinham-se,
na publica estimativa, como inspüadas, e o r.ardeal Torquemada
mesmo as defeadeu l1'um escripto especial. Argúe a santa ao
papa de peior que Luthero; taxa-o de assassino das almas
confiadas iJ. sna cura; accusa-o de pel'cler os innocentes, e
vender os eleitos a troco qe 'um lucro ignobil. (1'*)

(.) Achu-se esta assombrosa prophecia, bem como ?ulras muitas pre~icções
de sanla Hildegarda, na collecção de BALUZIO e MANSI, llflscell. II, 414-44/.

(") Revel. T, .41, p, 49;-cf. 1, IV. c. \9, pa~. ~11,

1'. C.
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As descripções continuaram a ser sempre as mesmas. Os
bispos e abbades mettiam incessantemente na preusa suas igrejas
e conventos, e extrahiam-lhes todo o succo, para satisfazer a
voracidade dos cardeaes, ou obter vencimento nos processos. (*)

D'ahi resultava uma como aposta á corrupção. A todos havia-se
de pagar, do porteiro ao papa, brindar a cada qual com um
mimo; quando nãO, estava perdido o neg·ocio. Podemos ava
iial-o, á vista das contas do~ deputados que a communa de
Brnges enviára em 1292. íH ) Entre outms cousas, mostram
elIas que não bastava dar uma só vez: era mister repetir as
dadivas até ao fim de cada processo.-Os cardeaes e os so
brinhos do papa eram especialmente insaciaveis. Entendia,
n'essa épocha, o jurisconsulto Pedro Dubois que, para a chl'is
tandade inteira, vinha a sei' uma calamidade o terem os car
deaes que viver, digamos assim, de rapina, sem que para fartal-o.~.

chegassem os respectivos beneficios.- A consequencia inevi
tavel era que os pobres não podiam esperar lagares na igreja,
ou viam-se impossibilitados de manter-se nos qne já eram
seus. Demais, já ao entrar em exercicio, achavam-se os bispos
gTavados de pesadas dividas, a que, para alcançar a promoção,
tinham sido forçados; situação essa que recrudesceu no se
culo XIV com a introducçãO das annatas.

No seculo XI uma vig'orosa agitação percorrera, de uma a
outra extrema, a ig'l'eja, anciosa por li Vl'ar-se do trafico dos

'beneficias nas cârtes dos principes; mas, a esse mesmo tempo,
a simonia reinava, como soberana incontestada, na igreja, e
era á curia que se devia esse estado. O dedo minimo da cm'ia
carregava então mais pesado sobre a igreja do que outl"ora o
braço dos principes.

. NãO havia quem acertasse com remedia algum; nem de
queixas, nem de censuras faziam conta; os synodos não tinham
força, e eram condemnad03 á mudez, quando nem os papas nem

(') Dizia êin 11\12 o bispo Estevam de Tournay: « Romano plumbo nudanlur
ccclesire. )) Epist. 16.

,(") Acham-se ellas em K'1l11VIN DIl LllTTENlIOVE, Historia de Flandre~, li,
5S9.~HEI\CULANO. Histol"ia de po,·tt,gal. n. 29'1, extrahiu do Codex Vat'lCf/l1'l.
-3157-uma conta do arcebispo de B-raga. segundo a qual este, no anno de 122?,
fez di 'tribuir entre dezenove cardeaes a somma do 3,000 florins, pnr intermedlO
dos banqueiros romanos,
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os legados pontificios lhes acendiam. Cada padre com o ex
emplo da igreja romana a. si mesmo escusava a propria si
monia. Raciocinavam todos assim; repetem-nos, ensinam-nos,
desde nO'ssa juventude, que Roma deve .ser o protótypo lumi
noso de todas as igrejas; o que ella approvar, e practicar em
publico, devemol-o, portanto, approvar, e imitar; e, pois, que
rasão ha para não convertermos os sacramentos e as cousas
espirituaes em m~ios de lucro pecuniario, se, com as nossas
prebendas, comprámos em Roma por tilo elevada taxa a omni- .
potencia, e se de outra sorte não poderemos saldar os debitos,
que havemos contrahido com o papa ~

Conceito dos contemporaneos

Depois de ter revistado a todos os a<>pectos a igreja do seu
tempo e, nomeadamente, o estado em que a contemplava,. no
armo de 1310, em Italia e ao sul da Fl'ança, volta sempre o
bispo DUl'and de Mende ao ponto de partida, á. causa primordial
de. tanta corrupção, á curia romana: «Tudo absorveu ella dentro
em seu seio», diz elle; « e corre o risco de pel'de[' tudo. Envia
continuamente ás dioceses padres ele maus costumes, depois de
os dotar com alguma prebenda, e os impõe aos bispos doceis, a
quem, entretanto, faltam até os serventuarios indispensaveis
para administrar a igl'eja. Arranca incessantemente aos prelados
quantias de dinheiro, que se partilham depois entre o papa e os
cardeaes. É por esta imonia, que ella exerce na igreja universal
a acção mais arruinadora. Ernquanto a cu'ria achar-se n'este pé,
não haverá para a igreja possibilidade de allivio.» ("') Depois
enumera, d'entre as reformas, as mais urgentes, cuja falta
condemna a igreja a abysmar-se n'uma corrupção cada vez mais
profunda, reformas que, em substancia, vão toda' de encontro ao

(') Affil'ma DUl'and que a ii;l'eja romana estava desacl'edita.da em todos os
paizes: que toda a gente a insulLava. e acoimava de ter cpl'l'ompldo o clel'o todo:
que este. ao cabo. em conseq\lencia do seus mlsoravelS co tn.mes. ficál'a sendo
objecto de ódio universal. «E a curia ll, diz elle, «causa ~tt lhde tota Ecclesl.a
vilipelldatul' et quasi contempt~ti habeatu1'l>. (Tl'actatus oe modo ?ene~allS
concilii celebl·andi. Paris, 176l. p. 300). - ACC1'Csce que DuraD~,devotado. como
era, ao papa, diU'ere assim especialmente dos eus ~oeves Pelayo e 1nonfo. Sustenta
a omnipotencia dos papas sobre os monarchas; IDsta por que se lOocule pl'ofunda-
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systema papal destes ultimos duzentos annos. O certo é, porém,
que o seu livro não produziu nenhum resultado serio, bem que
fosse o papa quek lh'o pedisse, destinando-o a servir de memorial
ao concilio de Vienna.

Um dos papa::; francezes, Urbano V, que, uma ou outra
vez, tinha la' suas disposiçoes boas, reconheceu, é certo, a
miseria real e a corrupção da igreja, attribuindo-Ihe (em 1368,
mais ou menos) a causa principal a falta de concilios. (..)
O que, porém, não percebia, ou, pelo me~os, não confessava,
é que seus antecessores, de proposito reflectido, tinham tor
nado os concilios impro:fi.cuos ou inexequiveis. - Tão calamitosa
era ess':\. quadra que, procurando usar as expressões biblicas, os
theologos, sem querer, apropriaram a si a ling'uagem dos pro
phetas elo Antigo Testamento, Seus quaell'os davam a lembrar
os dos santos de Israel pmnteanelo a miseria do sen povo. Taes
quaes estes, designavam elles a igreja da média edade como a
prostitnta venal, cujo opprnbrio, dentro em pouco, Deus havia
de desvestit· aos olhos do mundo inteiro. - Deste mesmo theol'
proferiu Nicolau Oresme, bispo de Lisieux, um discurso, em
A.vinhão, no anno de 1363 (....), presentes o papa Urbano V e
cardeaes. Muitn grande havia de ser o mal, quando até
cardeaes e bispos costumavam expressOes tae: e taes imagens
a respeito da igreja e da sant.a sé. A linguagem delles era
identica a que empregavam afl seitas de.3sa épocha, e sug'geria
graves ponderações acerca do direito que cada qual podesse ter
â separar-se de uma instituição tão assombrosamenie COITom
pida.

Em verdade, quem attentamente percorrer essas reiteradas
increpações, sempre contestes nos pontos principaes, contra a
curia. e a administl'ação pontificia; - quem advertir em que '[l.Q

mente no povo a crença na doação de Constantino. e em todos os direitos que
eHa traz.; mas. re~la!TIa_ certa d~:;c~l1tralisação, Quer que a curia I'e titua parte
rios dIreitos e.Jul'lsdlcça,o ec.cleslastIea, de que faz monopnlio na igreJa i que faculle
de n~vo aos Impos e ;\:; IgreJas naclOnaes celta libel'dade de acção, ,- Consulte o leitor
li pagllla ~94 do. seu Tl'a,ctatus, etc" onde o auetol' nota que a phrase «omnia
t"(ll!~m ad me~1JSlm7,» e Interpretada pela cÔrte de Roma na accepção de que lhe
é liCIto extorquI." ás, outl'as t~do~ os direitos, e arrogai-os a si só, - Desejaramos
saber sc !eram Jamais e1l1 AVlnhao esse liVro, que papa:; e cardcaes antolha um
espelho tao pouco agl'adavcl dos seLls crimes e injustiças para com a igreja,

(') Concil., cd" LAonll, XI, 19õ8.
(") DROWN, Fasciculus reI'. expetend. II, 487.
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sempre testemunhas oculares as que relatam os factos mais mons
truosos : - ha de compl'ehender que por todas as classes de indi
viduos passasse a mesma impl'essão, e que todos houvessem
provado os mesmos transes. Lendo esses tristes documentos,
descobl'ir-~e-ha o porque os povos sentiam-se constantemente
inclinados ás fig'uras apocalyptica , e divisavam em Roma e na
cm'ia a realisação dessas imag'ens, A mudança de mãos ita
lianas para mãos francezas, por via de se ter transferido a
curia para Avinhão e da subsequente serie de papas francezes,
que ordinariamente não promoviam ao cardinalato senão
conterraneos seus, não alterou nada á essencia dos acon
tecimentos. Apenas o que hou ve foi que, desse momento
em deante, começaram os italianos a abrir os olhos, como
os demais povos, para a corrupção da igreja. Realmente,
o papado fug'ira-lhes, e, com e11e, essa fonte inexgotavel, que
tinha opulentado tantas familias italianas. Viram quanto n'isso
perdera a Italia, ou ante', «a raça latina.» De feito, nessa épo
cha, não se formára ainda o sentimento nacional italiano; mas
o sentimento latino ~ub istia; porque, se a Lombardia era meio
germanica, os habitantes da Toscana e dos Estados da IgTeja
tinham-se pelos genuinos descendentes dos antigos romanos, e,
como taes, destinados a senhorear, por meio do papado, o uni
ver o. Este o motiYo por que Dante, nas suas cartas, exclamava
que se não deviam aturar mais tempo esses gascões (Cle
mente V e JOãO XXII), cheios de ignominias e cobiça, que se
apoderaram da glol'ia e da homa dos latinos. ('I') O pl'oprio s.
Boaventura, homem que os papa cumularam de homarias, e
qne, como geral de sua ordem e cardeal, estava enlaçado a Roma.
pelos mais apertados Yinculos"commentando a revelação de João,
não e crupulisou absolutamente em indigitar Roma como a per
dida que embriagava principes e povos com o vinho da sua
cn'l.pula; porquanto, dizi 1, em Homa compram-se e vendem-se
os cargos da igl'eja; em Roma jnnctam "se os principes e, sobe
ranos da ig'l'eja, a, jUllctOS, desprezando éL Deus, engolfando-. e
na devassidão, adhE'r m a 'atanaz, e mettem a aque o thc-
ouro de hri to. Termina descre\"endo como, . ob llm acervo

(.) Epist., ed. TORRI, Livorno, 1843, pago 90.



174 DA INF4LLlBIJ.lDADK DOS ".\I'AS

de immoralidades, de avareza, de preguiça, _de VICIOS e corru
pÇão de todo genero, o povo chl'istão pE:recera miseravelmente,
envenenado pelo clero, que dos prelados se contagilÍra na peste
eommnnicada a elles, em direi tura, da pl'C'pria Roma. (..)

Quando da igreja romana depunha as im o geral da ordem,
bem é de suspeitar até onde não seguiram pela me ma corrente
os que, n essa mesma ordem, abraçavam à. regra mais sevéra,
os espirituaes. Retl'atavam. estes a Igreja romana como a igreja
da ca1'ne e da corrupção. Mas, a par do despreso, nutriam a
esperança de proxima purificação dessa igreja aviltada. Esse
radical renovamento, ·havia de levaI-o a effeito um santo papa,
o papa A.ngelico, suspirado haviajátanto tempo, e que ainda se
não dignára de apparecer.

Não era, pois,como usam asseverar, a obcecação do espirito de
partido gil>elino que incitava Dante a reconhecer no papado o
cumpriment.:> dos prenuncios do Apocalyp e, a ver em Roma a
prostituta das Sete Collinas, que, inebriada de sangue humano,
turvava a rasão a principes e povos: Lêra Dante a Boaven
tura; no seu Paraiso, é justamente em bocca de te santo que
poz o poeta aquelle discurso, onde verberá o proceder cobiçoso
da côrte de Roma. (....) No papado via elle a potencia hostil~

que debilitava o imperio, que o abalava, e o precipitava á ruina.
Uma visão commum a muito!) dos seus contemporaneos mos
trava-lhe no pontifice o precursor do Antichri. to, que vinha
dar pressa ao apparecimento de atan, entretanto que a manu
tenção do imperio havia de retardar o advento do demonio.

Demais, como havia de ter Dante escrupulo em conclamar
á bocca cheia o que um bispo e um funccionario. da côrte papal
diziam quasi ao mesmo tempo que elle '?-AIvaro Pelayo, depois
de uma experiencia pessoal de muito~ annos, legou-no uma
circumstanciada relaçfLo do espectaculo que presenceara. Sob
a physionomia do papado coetaneo seu, reconhecia tambem o
bispo o desempenho do que João predissera e a prostituta ima-

(') 0peI'um omnium supplemellt~~m St~b auspiciis Clementis XIV. Tri
denli, 1773. II, 729, 755, 815. Ver oulrosim O pas'o' que se deparam no Apo
logetict~s contra eos qui Oràini Millorum aversantU1-. Q. I.

I' ') Paraàiso, XlL 91-91t.
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ginada na prophecia. (") E, comtudo, outro fito não leva u.
sua grande obra, senão mostrar que o papado é um poder cons
tituido por Deus, com o fim de reger o mundo e a igreja em
nome de uma auctoridade absoluta e não contrasteada. Nada
é mais instl'uctivo do que, de companhia com esse homem, esqua
drinhar por todos os lados a situação da igreja, vêr como a
pinta em eôres vivas, e como afinal acha-se fatalmente coagido a
confessar que foi o papado só quem envenenou a igreja. Reco
nhece elle que o pontificado, com a sua avidez, com a sua gana
de dominai', com a sua soberba, inficionára tudo j que sua é a
culpa de se haver tornado o clero objecto de ódio mortal em
todo o mundo leigo; e que a essa curia romana é devida a
corrupção dos padres. - E.;tas mesmas arguições reflectem-se
em quasi todas as paginas da obra. O auctor faz o reparo de
que o abominavel exemplo dos papas é assumpto de uni versaI
imi tação. «Dizem os prelados lá de si para si: Se o Padn Santo

procede assún, porque u não havemos de (azer tambem'? E' como se
novo sang'ue .g·irasse nas veia. da igreja. Estamos da cabeça
aos pés envoltos em trevas.» (H)

Mas, se suppõe que, ao cabo desse libello, a conclusão de
Pelayo seja :-a: rehabilitemos, poi~, quanto possivel, a antiga
igTeja, e ponhamos limites a esse despotismo sem freio »,-está
o leitor em completo engano. De feito, Pelayo estaca, dizendo:
« Representante de Deus, sem restricções, é o papa na terl'aj e,
assim como ning'uem póde atrever-se com a omnipotencia de
Deu", e pGr-lhe marcos, tambem a pessoa nenhuma é licito o
pen amento de cobibit' o papado. »

Um de seus contemporaneos, Agostinho Trioufo, frade da
ordem dos agostinhos, chegara a àescobrir um novo reino sub
mettido ao papa. Consignou elle o el1 descobrimento num liyro,
que, a manJado de JoãO XXII, escreveu, com o nome de Swnma

(') ])e planctu Eccles .• II, 28. Pelayo diz: « Eeelesia ,,; mas cada phrase
está mostrando que allude ã euria de Avinhão. Assi!ll, a fI. 37, escreve ,.elle :
« Nada mais natural que taxarem os hereges li Igreja II1telra de 'R7'ostltuta,
atlcnta a "oral simonia que da euria papal se entorna por toda a Igreja e a eJr
rupção refigiosa que d'abi provém. »

(,.) ])e planct~~ Eccles. II, 48-49. A obra foi eseripta em 1329..: Inteira-o?s
o auetor de que, jà n'essa époeha, os homens h(1nra~o~ e de II1teo<;oes puras nao
-e animavam a dizer ,verdade, reeelOsos de persegulçoes cguae as que elle so-
Irrera. ão obstant , chegou a ser bispo de ·ilves.
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da Igrpjct, Até então havia-se dicto que a jUl'isdicÇãO do repre
sentante de Deus abraçava dous mundos, a terra e o céu, en
tendendo-se por este o poder, que attribuiam ao papa, de a seu
arbitrio cerrar-lhe ou descerrar-lhe as portas. Do fim do seculo
XliI principiaram a annexar-lhe terceiro imperio : o purgatorio,
onde o papa reinava por graça dos theologo' da curia. Trionfo
a quem João XXII incumbira fazer a exposiçãO dos direitos do
papa, demonstra que o pontifice póde, como di pensador, que é,
dos mE'recimentos de Christo, libertai', se lhe aprouver, de uma
só vez, mediante as indulgencias, todas as almas que penam
entre as chamma do purgatorio. ó se resalvava uma clausula,
e era haver chri.3t~LOs que annuissem a cumprir os preceitos,
que o pontifice determinava como condição adquisitiva des as
indulgencias. Todavia, Trionfo aconselha ao papa _ que tal
não faça. C') Da alçada pontificia estavam exemptos sómente
os que Deus, pOl' especial mercê, elegera d'entre a multidão dos
nã.o baptisados, para mettel-os no fogo do purgatorio. Trionfo
ajuncta ser tão descommunalmente grande o poderio do papa, que
nenhum dos pontifices podia saber-lhe a extensão. (H)

Pouco mais tarde, Petrarcha (1350), que dnraute long'os
annos observara a curia de perto, experimentava sentimento
egual ao de Boaventura, Dante e Pelayo. A.os olhos delle
tambem, é a curia a dissoluta do Apocalypse, ebria de sangue,
seductora do.:; christã.o"" flag-ello do g-enel'o humano. Tão hor
riveis são as descripções de Petrarcha (-1'*1'), que, a não serem
confirmadas por testemunhos coevos, pa sariam por exaggera
ções odientas. Com egual enel'gia eSC1'eve do poder papal
Luisi Marsigli, 1l.ol'entino, amig'o e discipulo de Petl'archa, e
religioso da ordem dos agústinhos. (I'HI') Segundo e te, já não

(*) Summa de potestate Ecclesice. Romre, 1581, pago 193.
(,,) Nec cl·edo. quod papa poss'it sci,'e totttm, quod potest face/'e pel' po

tentiam suam. (C Escreviam·se essas enormidade em 1320, por ordem do papa.
E era uma obra de lal natureza-onde a cada pagina se representava a ipTeJa
como um pygmeu sobrecarregado com uma cabeça de gigante-que Gregorio XIll.
em 1584, mandou lhe fosse dedicada pelo novo ediclor. o sachrislão do papa,
Fivizani I

("') Epist. sine titulo, opp. 11, 719.
(.... ) Lettel'a dei venerabile Maestl'o L. M. contro i 1 is·i della COl-te dei

papa. Genova, 1859.-Charna elle os cal'dene de (C aVal-i. dissoluti, impol·tltlli
e s(acciati Limogini. )' Eram quasi lodos elles nalurnes do Lirnousin; de maneira
que a curia, a esse tempo, eslava de loelo em lodo enlregue a esse grupo de
limogino .
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dominava ella mais o mundo pela hypocrisia, pois que esta
deava os proprios érimes aos olhos de todos. mas pelo terror
dos seus anathemas e das suas maldiccões .. .

Juizo dos cardeaes

Milhares de vozes accusadoras bradaram de todas as nacries. ,
em todos os idiomas, durante um espaço de quatro seculos,
contra a dominação do papado, contra sua tyrannia e sua cobiça,
contra as profanações com que maculava as cousas santas, contra
a delapidação a que sujeitava a christandade inteira. O mais
singular, porém, é que, durante esse estirado periodo, ninguem
se aventurasse a confutar essas accusações, ninguem sequer
tivesse animo de as capitular como aleives, ou' tentasse daI-as
por exaggeradas. E, entretanto, a cl.lria romana encontrou sempre
defensores dos seus pretensos direitos; porque era entendida em
remunerar ás mil maravilhas os serviços de que ~e ajudava.
Toda a escholastica ulterior da eschola de Thomaz, a copiosa
litteratura do dir'eito canonico, a multidão dos decretalistas, que
obe~eciam á senha da curia, e que. ou na qualidade de italia
nos, ou como francezes do meiodia, de 1305 a 1375, con ide
ravam o papado como propriedade particular sua, todos os
e criptore de que fallamos, andaram á porfia combatendo por
e"sa auctol'idade poutifirilt, que com tanta riqueza galardoava
lhes a ollaboraçãó. enhum delles al'l'edava p~ de uma poll<:>
gada do te1'l'eno conquistado' antes, a toqos accudiam sempl'e
novo pretexto, om que se deduzisse algum fundamento até
entao inaudito, para ampliar-se ambitos ain(la a esse imperio já
então immen o. Durante o longo periodo de 1230 a 1530 os
para yta da cm'ia romana, rebuçados em intérpretes dos novos
livro de diI'eito eccl sia ti o, reinaram f'oberanamente, e lavraram
11 seu g'o to o campo dos direito., da ig'l'eja. Segundo 11 expres
'ão biblica empl'egada pelo cal'deaes que redigiram a consulta

de 153 o papa, não dando ou vidas senão a seus devaneios,
amontoa aro dontores nn:- sobl'e os outros pelo vivo prurido

~3



17'8 DA INFALLlBILIDADE DOS PAPAS

que sentiam de inventar finos ardis, com que dispuzessem a
cousas á feição de colher dellas quanto uesejassem. (..)

Não havia, comtudo, entre essa multidão, um só que em
prehendesse vinuical' os papas e a administ ação delles contra
o fluxo de accusaçües e censuras, que de todos os lados trans
b9rdava, - nenhum, ainda entre os theologos e praxistas da
igreja. Limitaram-se todos a di 'cutir o ponto de direit , reno
vando com perseverança o axioma de que a sé romana, superior
a todas, não depende de nenhuma justiça terrena. A nenhuma
creatura humana cabe o direito de dizer ao pontifice, embora
assole a igreja, e seja o mais perverso dos homens: « Porque
procedes' assim'?» O que devemos é deixar fazer, deixar correr
tudo, e tudo soffl'el', humildes, calados e pacientes. Outras jus
tificativas não ha: é a ultima palavra delles. Apena , entre os
jurisconsnltos leigos e a quem eram inaccessiveis as pingues
prebendas da igreja, vê-se res umbrar, a intervallos, certo
agastamento « contra esse clero que chamara a si tudo quanto
de bom ha neste mundo.» AS vezes chegam a exprimü o
motivo do seu silencio e da sua cumplicidade, á maneira de
Bartolo, que dizia: « Já que vivemos em dominios da igTeja
(romana), força é tenha sido valio a a uoação de Oonstantino,
e p'or tal a declaramos. »

Da publica opinião nÇls seculos XIII e XIV

E', entretanto, na opinião UOS homens que descançê.l em
ultima alçada a força de um poder como o do papa. Jo lhe
é possivel subsistir senão 'emquanto os contemporaneo tivel'eDl
de certeza a sua legitimidade, e não lhe reconhecerem outra
senão a que promane realinent~ de uma vontade superiol'. Infeliz
mente era geral na Enropa a ignorancia nos ..,eculos XlII e

(,) ConsiUum clelectoJ"ttm Cm·d'inal'ium. pago 106, no fim da edição de
Dllrandus, TI'actatu,s de modo Concil-i'i, Paris. I G7l: « uL eorum tlldio el calli
dilate invenireLur ralio, qua lieerel id quod liberel. » A consulLa roi delineada
pelo cardeal Paulo Carall'a, com a ajuda dos homens mais disLinctos que a ltalia
então possuia. Quando CaralJa "ubill a papa, sob o nome do Paulo IV, mandou
sem detença melter o Consilium no lndex:. ão tem rallado quem pregõe o
heroismo de inserir·se um papa a si mesmo no Index.
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XIV; ninguem rastreava. sequeI', o verdadeiro estado das cou~as.

ioguem era capaz de e 'tabelecer discrime entre o primitivo
germem do prima.do ao tempo dos apostolas e essa monarchia
colossal, que então, no meio do' homens illudidos, assoberbava
como veneranda creação evocada de um só jacto das maos de
Deus. O publico pela maior parte repelliria, a esse tempo, como
bla phemia o pen amento de que para essa instituiçãO, a par
de certas circumstancia:. favol'aveis, houvessem cooperado abun
dantes falsidades e imposturas. Contl'a o abuso protestavam,
mas não contra o direito de posse em si mesmo; e a obediencia
era, para bem dizer, antes yoluntaria. que forçada. Do princi
pio do secuio XV em deante, e postel'iormente ao scisma, é
qne nm exiguo numero de homens, como d Ailly, Gerson, Za
barella, foram pouco a pouco abrindo os olho:, e começaram
de acarear o direito e a situação actual da igl'eja com as an
tigas decisõe conciliare'. Pel'ceberam, CJm effeito, que entre
essa duas épochas operara-se uma transformação immensa,
uma reYOlnçãO; ma' o modo e o tempo em que semelhante
subversão realisara-se, Dão D'OS chegaram elles a descobrir.

Da inquisição

A.final a soma uma 'instituici.LO de todo o ponto nova, de, .
organismo es 'encialmente possante, a qual tinha de tornar
invenciyel o systema pontificio, ouriçar de perigos qualquer
investio'acão indiscreta qlle tendesse a descobrir-lhe nos alicer-o • ,

ces a càrcoma da podridãO, e elevar ao apogeu a hypothese da
infallibilidade; E a inquisiçao.

Graciano, (que neste as umpto eItcostava-se p"incipalmente
a Ivan de Chal'tres), a incansayel activillade dos papas com
os eu' leg'ado e a legislaçfLO elos canones tinham, desde 1183,
apagado para 10ng'o tempo a opiniãO da antiga .igreja quanto
á maneira de tractal' os que nãO seguissem a fé rom,ana, con
seO'uindo fazer predominaI' a regra de que todos os qne se
ai'1stassem da doutrina da igTeja, ou em these discrepassem
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de qualquer artigo de fé por ella adoptado, haviam de ser
punidos com a morte, e morte, como a do fogo, dolorosa.

A começar de Luciano III, em 1184, deixaram-se cair em
esquecimento as leis dos imperadores romanos, que distinguiam
entre heresia e here~ia, e não puniam com severidade senão as
que, ao aspecto moral, pareciam mais condemnaveis. Classifi
caram na mesma. catheg'oria. o que renegava por inteiro a fé
christã, e o que divergia apenas em qualque ponto secundaria.
Averbavam de heresia ambas essas maneiras de proceder, e,
tanto n'um como n'outro caso, suppliciavam o delinquente com
a pena de morte. 03 valdenses, ou pobres de Lyão, que primi
tivamente não queriam nada senão impedir que se privassem
às leigJs do direito de pregar, e que, .. e fossem tractados mais
brandameute, certo não teriam assumido para com a igreja a
posiçã.o de seita, - os valdense3, repetimos, encontraram a
mesma aspereza que os cátharos, aos quaes um abysmo separava
dos catholicos.-Já Innocencio III declarava que o simples facto
de nao querer jurar, ou affirmar que o juramento era um acto
culposo, encerra heresia digna de morte. ("') Tambem or
denou esse mesmo papa que se tractasse como .hereg'e todo
aquelle que, fosse no que fosse, divergisse do genero d'e vida
habitual entre o vulgo.

E' aos pap~s exclusivamente que se deve carregar a inicia
tiva e a realisação logica dessas novas theorias. A litteratura
desses tempos em nada lhes achanara o terreno. S6 mais
tarde, quando já em di vusos lagares havia-se applicado o pro
cesso, foi que a escholastica occupou-se em procurar argumen
tos, que legitimassem os principias recentes. ("'f) O bispo, na
igreja antiga, .que occasionava a morte de um homem,. ainda

(.) Concil. ed. LÁBBI!, XI. 15!.

(*.) Nomeadamente THOMAZ, (Summa, II, 9, 11, arts, 3 e 4), que trabalhava
por justificar o suppliciamento dos bel'eges, mediante' as imagens symbolicas
empregadas em relação aos heresiarchas na escriptura santa. Ahi vae um dos
seus raciocinios: - A escriptura santa argúe os hereges de salteadores e lobos;
ora, é costume enforcar os saltnadores, e matar os- lobos. - Outras vezes designa
os heresiarchas sob o nome de filhos de Satan: d'onde conclue que é justiça dar-lhes,
Jogo n'este mnndo, a sorte do pae, isto é. fazer que ardam como eile. - Ao dicto
do apostolb João que aconselha evitar o berege, se depois de duas tentativas
não n'o tivermos convertido, accrescenta a reJlexão - que o melhor meio de o
evitar é matai-o. - Pelo que toca aos relapsos, entende elle absolutamente inutil
qualquer tentativa de conversão, e I,ropõe queimaI-os pura e simplesmente, sem
estrépito de juizo.
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que para ella concorresse apenas com a accusação de heresia,
era expulso da communidade. Tal foi o infortunio por que
passaram, entre outros, cerca do an~o 385, os bispos Idacius
e Ithacius, a quem desse modo puniram s. Martinho e s. A.m- '. I

brosio. Agora, porém, eram os papas que constrangiam os
bispos a submetter á tortUl'a os que professassem opinião dis-
sidente j era o vigario de Chri to, que forçava o clero' a sen
tencear a carcere e a morte; era o bispo de Roma, que, sob
pena de excommunhão, coagia as auctoridades civis a que lhes
executassem condemnações dessas.

De 1200 a 1500 desdobra-se ininterrupta uma long-a enfiada
de ordenações pontificias acerca da inqui::>içãO, e, em geral,
acerca de tudo quanto entende com a praxe que se ha de
observar contra a here.sia. Essas ordenaçoes Vão-se ag-gravando
cada vez mai::s de uma a outra, qual a qual sempre mais cheia
de dureza e cmeldade. E' uma leg-islação essencialmente
inspirada de um só espirito_ Cada papa, ao subir ao
throno, ratifica as disposições de seus antecessores, e
accrescenta mais um andar ao edificio, que outros começaram.
Todas as palavras dessa leg-islaçao convergem a um só
intento: extirpar absolutamente qualquer desvio contra a fé.
Não tardará muito a estabelecer-se o principio de que o simples
penSaplellto, aquelle que nem um só indicio exterior houvesse
trahido, já de si só era susceptível de punição' ante o novo
Tribunal da Fé.

Bastava o erroneo supposto, que, nas questões pertencentes
ao fôro da moral evangelica, attribue aos papas infallibilidade,
para que a christandade, muda e conformada, consentisse á
simples palavra pontificia impôr-lhe esse códig-o da inquisição,
cujas leis estavam em tão formidavel inconsequencia com os
preceitos mais rudimentares da justiça e caridade christã., e
que a antiga igreja teria recebido com universal horror.

Ainda no seculo XI e na primeira metade do XII,
prot!3staram contra a execugao de hereg'es as vozes mai
auctori.. ada~ na igTeja. Eram, ora s. Bel'llardo, ora 'Vazo ("')

(') Acerca de WASO ver i\lARTENE e DUlIAi\lJ, Ampliss, Coll., IV, 898 e
seguintes.
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. "

bispo <.le Liég-e, aqui Hildeberto, bispo de Mans, a11i Rupel'to
de Deutz. Relembravam e ses christãos haver Chri to vedado
formalmente actos como eS::ies que os papas prescre~;iam j e
asseg'uravam que o unico effeito desse proceder seria g'erar a
hypocri ia, allg'mentar decididamete o horror e o odio dos
homens contra uma igTeja r pleta de s:lngue, contra um clero
avido de perseguições, Só a theoria <.la infaliíbllidade podia-no::i.
levar a conceber' como, em toda a série elos papas de::ide
Luciano III, não existisse ao menos ntU que se elispuzesse
a tomar outro caminho.' Se não tives'e havido particular
esmero em cultivar essa theoria, e fazeI-a vingar a todo
transe, homens brandos, caracteres beuevolos como Honorio III,
Gl'egorio X Celestino V, sem nenhuma dúvida teriam at
tenuado a cmesa das di posições decretàdas por seus ante
cessores, e imposto raias a essa' omnipotencia illimitaua, em
que os papas investiram es'es inqui idore", voraze"" fanaticos,
sanguinario, Demais, contra os inqui::iidol'e não havia mingua
de accusações; por isso que e11e::; fl'eq uentemente serviam-se
do sen cargo para extorquir dinheil'o, e trocavam o tribunal
ela fé em estação fiscal. Viviam os papas acabrunhados ele
queixas i as desgl'açaelas victimas imploravam-lhes soccorro.
A isso a11ude Clemente V ("l') i mas nem e11e, nem algum
outro pontifice temperaram realmente o poder da inquisiçãO,
ou aligeiraram-lhe a' leis draconicas, Ante", ao revez,
estavam sempre a afliuir novas ordens ela cm'ia, qne insti
g'uvam a desenvolver cada vez mais energia e severidade.
Accre 'cia que os papas deixavam que os inqui.idores fossem
aperfeiçoando a sua arte de levar a presa até á fog'ueira,
arte que se converteu n'um verdadeiro systema d~ cilaelas
e manhas, numa sciencia. de eufeitiçar a victima. Encontra-se
a exposiç,ãO desse systerua no livro de dominicano Nicolau
Eymerich, obra muito divulgada na sna épocha, e adoptada
pela cnria. ('I'''')

(') Constit. 'Clement., lil. 3, de hcel'eticis: Cl ~Iultorum querela sedis
aposl. pulsa"it auditum )lo Entretanto, todas as bulias anteriores ó subsequ~ntes
apertam sempre com os inquisidores que não deixem de manter uma ClJusta
sever'Ítas. ))

(.. ) DÜ'ectol'ium Inquisitol'um, coml'ostÇl cm Avinhão, em 1376 - Venet.
1607.
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Foram os legados do pap3 que, em 1229, incitaram
Luiz IX (verdadeira captaçã.o; porquanto s. Luiz, a esse tempo,
contava apenas quatorze annos) a decretar essa lei cruel, que
mandava queimar todos os que se desenc:lluinhassem da fé. ("')
.0 imperador Frederico II., occupado, na Italia, em esmagar
os Welfos (Guelfos), n'uma épocha em que toda 'a sorte delle
estava dependente da boa vontade dos papas, que o apertavam
e ameaçavam, teve que assignar, para aplacaI-os, as leis
barbaras de 1224, 1238 e 1239! Determinavam essas leis
contra os hereges o supplicio do fogo e o confi.3co dos bens;
privavam-n'os de toda e qualquer protecçd.o legul, e con
demnavam-lhes o amig'os ou protectores ás mais severa:>
penas. Reiterad~s vezes confirmou Innocencio IV essas leis
tel'l"iveis. Seus suc essores o imitaram' e, dando vigor de
novo a esses decretos, eXlg'lram a sua estricta execução,
aUegando que, a~ tempo em que as legislara, Frederico II, esse
figadal inimigo da igreja, obedecia á santa sé.

Qnem primeiro promulgou no Languedoc as leis de
s. Luiz foi um vice-legado pOlltificio, Pedro de Collempdio,
Tambem foi um legado do papa, o cardeal Santo Ang'elo,
quem, esse mesmo anno, invadindo Tolo a á testa de um
exercito, inaugurou alli, n'ul1l sy~odo, a inqui::;içãO. (", ...)

Era em caractel' de delegados do papa qne, durante os
annos de 1231 e seguintes, davam, na Allemanha, pasto á sua
furia os inquisidores Conrado de Marbllrgo e DOI'SO, domi
nicano, ao mesmo ·tempo em que tl'aball~ava em França
Roberto, por alcunha o Bongre. Em 1233 conferiu Gregorio IX
ao domi nicanos as funcçõe de inqui 'idores em permaneucia,
com a obrigaçãO, porém, de exercerem-n'as em nome do
pontifice, armados com o. plenos poderes que llJ.es elle
clava, (H"')

(') Foi a 12 de abril de 1229 que, em coparlecipação com os dous legados
do papa, concluiu-~e o convenio, que esbulhava o conde Raymond de '1'olosa da
maior parte dos seus haveres; e a 14 dl\ abril apparece a lei, em cujo nome a
politica dos papas arran,;aya os territorios do Languedoc e Provença ao legitimo
possuidor. e os doava á corôa de França. VAISSETTE. Hist. gero do Lallguedoc,
1lI, ~74. Pari, 1737.

(") VAIS ETTE, Histo,'ia geral do Languedoc, ln, 382. Paris, 1737.

(U') Nenhum bispo nomeou jamais inquisidores; só o papa é que o faz:
diz o je uita Al.ElH:S, rle l)ifateriis t,'i6u?;al. S. II/qui. l, ~1, noma, 1651.
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Não era no poder dos principp-s seculares que residia a
força obrigatoria das leis adversas á herésia, senão na soberana
auctoridade do papa, senhor da vida e morte de todos os
christãos como representante de Deus na terra. ('") Logo,
segundo a constante doutrina da curia romana, a cada principe,
a cada auctoridade civil corre a obrig-ação de executar á risca
os julg'amentos dos inquisidores. No intuito de constrang-el-os
a isso, guarda-se certa gradaçao: começam por excommungar
os que governam; - depois, os que com elles têm tracto; - e,
se não basta, ferem a cidade com interdicto. Se acaso resistem
ainda mais tempo, destituem-se as auctoridades. - Afinal,
frustrados todos esses meios, priva-se a cidade do bispado e ele
todo o commercio com as demais. Tal é o modo como Eyme
rich, no secu]o XIV, e, ainda no secn]o XVII, o cardeal Albizi
expaem a praxe, que os juizes da fé hão de cumprir, segnndo
as ordens papaes. Entretanto, aj uiza Eymericlí que mais bem
avi"ad,l seria deixar ao pontifice unicamente o decidir da
opportunidade dessa derradeira medida. (H)

No curso do seu desenvolvimento, along'ou-se a inqmslçrLo
cada vez mais de todo principio de justiça. Innocencio IV,
(1243-54) comprouve-se milito especialmente em avultar ainda
os poderes dos inquisidores, em acerar-Ihes as armas. Ordenou
elle que se applicassem os tractos, acto que approvaram Alexandre
IV, Clemente IV, Calixto III. - E' um exemplo unico e inédito
até então na historia da humanidade essa instituição de tribu
naes da fé, cujo orescimento vemos completar-se no seculo XIV,
e de que a obra classica de Eymerich nos mostra uma acabada
pintura.-N'esse tempo bastava apenas uma suspeita, para acur··
retar a applícação da tortura i e os accusaelos tinham por mercê
o ficarem perpetuamente encerrados entre quatro estreitas paredes
a pãO e ag-ua. Era a épocha em que se impoz aos filhos, como
dever ele consciencia, dennncia.rem os proprios paes, entreg-a-

(,) lnnocencio UL muito especialmente insiste: « Non puri hominis)l. diz elie,
« sed ved Dei vicem gel'ens)l.

(..; Di1-ect01·ittm, pago 43'2. - Riposta alia hist01'ia delI' Inquisi.::io91e.
Roma, S. a, p, 104-Aqui a Legislação papal foi, em verdade, suavisada. De feito,
Bonifacio VIU preceituava tractar como hereges, isto é. queimai', as auctol'idades
que se escusassem de servil' de algozes para com os condemnados, logo que
ellas persistissem um anno sob o peso da excommunhão,
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rem-n'os aos sofi'rimentos da tortura, ao carcere eterno, ou ás
chammas da fog·ueira.

Então, calavam ao querelado os nomes das testemunhas;
soneg'avam-Ihe todo meio legal de defesa; não lhe permittiam
que appellasse para outro tribunal ou para jurisdicçãO mais
aI ta, llem lhe consentiam a escolha ou assistencia de algum
jurisconsulto. Se houvesse jurista que ousasse tomar sobre si
a defensão de um accusado, a excommunbão fulminal-o-hia
irnmediatamente. Para justificar a condemnação de um homem,
bastavam duas testemunhas; e até os depoimentos desses que
ante ontro qualquer tribunal se recusavam, já por inimigos
pessoaes do indig'itado, já por incursos em infamia publica (per
juros, alcovetos, criminosos, etc.), tinham acceitação. Era pro
Libido ao il1quisidol' usar brandLlra ou attenções com algum;
na tortura, sob sua mais horrenda fórma, consistia o meio ordi
nario de obter confissões. Não havia retractação que salvasse o
accusado; nem tambem lhe adeantavà mais o protesto de ter
ponto por ponto a mesma fé que seus juizes. Consentiam-lhe
apenas a confissão, a absolvição e a communhão: isto é, no
furo do sacrament, acreditavam-lhe a afIkmativa de que es
tava arrependido e mudava de pensar; mas, ao mesmo tempo,
se eJ'a relapso, declaravam-lhe que, juridicamente, ns'o lhe po
diam CL'e!', e, por conseguinte, a morte era impl'eteL'ivel.

Afinal, para encher a medida, extorquiam á familia inúo
cen te, por coufisco leg'al, todos os bens de fortuna, passando
metade dos haveres do condeml1ado para as mãos dos inqui
sidores, remettida a outra para Roma á camara do papa. ("') Diz
InuocenclO III que aos filhos de bereg'es não se deve deixar
mais que a vida, e i so ainda por simples misericordia. Decla
ravam-n'os, pois, incapazes de exercer funcções civis ou de
qualquer dig·nidade.

(') CALDEllINI (de hoel'etic. Venet. 157[, n. 9B), que escrevia pelo anno de
1330, invoca um decreto de Benedicto Xl, que mandava se enviasse á camBI'a do
papa a totalidade da fortu na confiscada. O repertorio dos inquisidores, redigido
mais tarde (no principio do seculo À\TI, ed. Venel., 1588, pag, 270) contém a se
guintll mfloção: « Tnquisitores dicunt. qund mmana Ecclesia vull, 9uod dimidia
dictorum bonorum ~ssignetlJl' s~re C'lmal're. >l-No. s~u Comment. 1?~ decretales
de ofr. ol·d. út cap. I1Tet1'agnbll", diZ o celebre JUrIsta Felino Saodel, nomeado
elD l!t99 para o bispado de Lucca: « Per extravagantes pontificias bana hmreti
Corum dividunlur ioter Romanam Er.clesiam, epi'copum et inquisitorem II.

1', c. 24
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Ás auctoridades temporaes incumbia construi!' os carceres,
e mantel-os, fornecer lenha selecta para as fog'ueiras, e exe
cutar as sentenças de morte do 'anto tribLmal. Se recusavam
fazei' as vezes de esbirros, ou queriam previamente inq ui rÜ' dos
motivos da condemnaçã.o, eram excommungada. Se permane
ciam um anno sob o peso da excommunhão, sem que obede
cessem, ou se retractassem, log'o por esse facto caíam nas
mãos da inquisiçã.o, como vehemt:ntemente suspeitas de heresia.

Em quanto aos inquisidores, todo o seu poder emanava
do papa, de quem eram delegados. (1') Um . ú homem não
subiu á fog'ueüa, um condemnado, sequer, nito se estendeu ja
mais sobre o potro de tortura, que não fosse em nome do p8pa
e por procura.âo geral ou e pecial do Padre Santo. A usança
Jutava já d Lnciano III em 1183, épocha em que o arcebispo
de Reims, como legado pontificio, dava:"se a fazer queimar, em
Flandres, um numero consideravel ele hereg'eso (1'"") Durante
muitos seculos continuou esse costume com implaca,el logoica;
d'onde resulta que, em nome e por preceito dos papas dp,sse
tempo, effectuaram-se talvez mais execuções capitaes do que
em nome de nenhum soberano temporal.

Assaz limitado era, nos seculos XIII e XlV, em confl'onto
do que veiJ a ser após o concilio de Trento, o numero das
decisões dogmaticas acceitas em to a a igreja. Ln.rg'as ensanchas
tinham, pois, os inquisidores, para definir a heresia. Manpjavam
absolutamente como lhes parecia o poder ue vida e Inorte, que
se lhes tinha delegado; porquanto das suas sentenças não havia
appellação. Pertenciam os inquisidores quasi sempre a uma da
duas ordens mendicantes, a que estava em especial commettitlo o
desenvolvimento elo systema pontificio.. A submissão ao pontifi e,
nas proporções que então se 'lhe reconheciam, conceituavam-n a
eUes como o criterio mais simples e mais seguro d:\ verdadeira
fé. Demais, como a g-rande maioria dos inqnisidores constasse
ue dominicanos, natural era que, discipulos ue Thomaz
de Aquino, recorressem a esta pedra de toqne, ttto cammod:t

(') A constituição de Benedicto XI. mencionada por Calderini, assegura que
os inquisidores estavam, por graça dI) papa, « absoluti ~t pcena et a culpa))
graças a um privilegio de Clemente IV, e bem assim qU6 tambem lhes tocavam
os privilegios e favores espirituaes concedidos aos cruzados.

l") PilGl, C'''itica in Em"ono, a 1183,
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quanto leve: quem quer que contradiz um dogma do pfj,pa,'q'llem
quet' que tt-ansgride uma das suas ordens, tem por ahi só perpe
trado o crime de heresia. Em consequencia, entregue-se ao
poder secular, que execute n'elle a tientença de morte. Já
de muito os proprios papas indicavam esta soluÇão. « O que
discordar da sé apostolica é, sem Q.uvida nenhuma, hereje»,
dizia Paschoal II, invocando uma citação (aliás falsa) de.
Ambr"sio. ("') E ao arcebispo de Moguncia, no dia em: que
veio queixar-se da violação da concordata pelos papas,
respondeu, em 1457, Calixto III: « que dever do prelado era
não ignorar quanto estava com aquelle passo attentando
contra a auctoridade do papa j que, portanto, incorrera ind.igna
mente no crime de heresia, e caíra ao alcance das penas impos
tas pelo direito di vino e. humano. » (H)

Dentro em pouco tempo, quando foram condemnados
esses austeros minoristas, que, como verdadeiros discipulos de
s. Fraucisco, persistiam em observar a pobresa em todo o seu
rigor, ficou-se conhecendo, com a maiot· clareza deste mundo,
que toda opposiçao ao papa con3tituia em con tinenti heresia,
e por tal era punida. Contra esses Joilú de Belna, inquisidor
de Carcassona, invocou o mais celebre canonista da épocha,
o cardeal Hemlque Suso, que escrevêra: «Quem' quer que
não admitta os decretos do papa, é hereg'e j o que nilo
obedece á santa sé, torna ao pag?-nismo.» (H-l') Grande numero
desses espiriíuaes, que, como atraz deixámos dicto, negavam ao
papa João XXII o direito de ê1nnullar a rE'gl'a do fundador
daquella ordem e a bulla do pontifice que a approvara, pagaram
essa contestação com a "iua. Nenhum concilio, entretanto,
condemnara-Ihes a opin:i.ão: o qne se invocava sempre era a
auctoridade pontificia, e, no easo vertente, a auctoridade do
papa reinante, em cujo nome levaram-n'o.:: ao fogo. Repugnava
ao sentimento .de conservação pessoal admittir a,. possibilidade de
erro n'uma auctoridade, que respondia com tL morte immediata
aos que a não reconheciam. Afanados em crear o direito da

(.) Em MAIlTENE, Thesaur. anecdot" 1, 338.

( .. ) RAYNALD, Annal.. a. 1457, 49.

(....) «Peecatum paganitatis incurrit.» Ver BALUZIO e ~Lu..,sr, Miscell. 11,
275.
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inquisiçãO, cheg~ram os theologos, d'ahi a pouco, ainda mais
longe. Ambrosio de Vig'nate, que escrevia cerca do anno de
1460, qualificou de herege quem quer que não pensasse dos
sacramentos como a igreja romana (...): pOl' conseguinte,
o the0logo que ergue se a voz contl'a o recente decreto de
Eugenio IV aos armenios, e ollsasse protestar contra os erros
contidos n'e11e, teria muito provavelmente pronunciado sua
propria sentença de morte.

O quejá se fazia no seculo XIII, practlCava-se ainda no seculo
XVI. Cornelio Agrippa, cerca do anno de 1530, relatava assim
o procedimento dos inquisidores a esse tempo: «Toda a sua
jurisdicçãO, exercem-n'a os iuquisidores consoante o direito
canonico e as decretaes, como se fosse impossível que um papa
errasse. Nso admittem nem a E cript1J.ra, nem a t[.adição dos
Padres da igreja, Podem os Padres errar ou induzir a el'1'o;
dizem; mas não pode errar a igrp.ja romana, de que o papa é
cabeça. Em assumptos de fé, a bu sola de11es é o estyl0 da
curia. Assim, ao interrogaI' o accusado, cingem-se a esta
pergunta: Crê' á igreja romana'? - Em sendo affirmati va a
resposta, dizem-lhe: Ora pois, a igreja condemna a tua pro
POSiÇãO; portanto, desdize-te. Se o accusado nãõ accede,
entregam-n'o ás justiças seculares, afim de o queimarem.» (H)

No correr da prolongada lucta entre guelfos e gibelinos, na
Italia, serviram-se os papas muita vez dos inqui idores e dos
processos de heresia, com o intento de esmagai' esses adversarios
da ma politica e da casa de Anjou. O jUJ:ista bolonez Calderini
eSCl'eve: « Herege é todo individuo que despresa as decretaes;
porque assim dá a crer que despresa as Chaves.» (.... H) E sa
maxima, podiam applical-a a todos os gibelinos. É o que já
Innocencio IV fizera, em 1248, com o poderoso inimigo dos
guelros, Ezzelino, a quem capitulara de hereg·e. Em balde enviou
lhe este embaixadores, a lhe affiançarem a pureza de sua fé, e
proporem-lhe o seu juramento. Innocencio nllo se demoveu;
ficou Ezzelino averbado como paterino (partidario de uma nova

(') Tractatus de haeres. Romre, 1581. f. 11.
(") De vawit. scient., c. 90 Hagaecomitum, 1662, pago 4H.

(, .. ) T"actat~ts novtts au,'euç solemnis de hcereticis, Venet. 1571. r. 5. Cal
derini, filho adoptivo do celebre Giovani d'Andrca. escrevia por volla de 1330.
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seita g-nóstica), bem que o papa não podia produzir vislumbre
de rasão em apoio da sentença. C') Desse recul'so ajudou-se
João XXII, com muito mais liberJade ainda, quer para justificar
as suas pretençües terl'itoriaes, quer para esteiar, ·na Balia, o
poder do rei Roberto, A.ssim, os marquezes Rinaldo e Obizzo
d'Éste, que, sobre serem gibelinos, e não guelfos, eram fe1'vorosos
catholicos, viram-se inopinadamente indigitados pelo papa como
hereges e entregues á inquisição em 13;;)0. C''') Egual sorte
coube, dous annos depois, a toda a casa dos Viscontis de Milão,
fieis g'ibelinos; a esses principes annunciou uma bulla pontificia
que eram hereges, condemuando-lhes log'o tudos os partidarios
e subditos á escravidão.(H")-F1'equentes vezes reproduziram-se
casos deste genero.

Dos inquisidores, muito especialmente, não é de maravilhal'
que tivessem convertido habitualmente suas funcçües em pi
lhagem financeira, seg'undo o de que os aCClJsa Alvaro Pelayo,
-desde que os proprios papas empl:egavam em uso eg-ual as
suas attribuiçües de juizés da fé. Entre outros, ]\,icoláu III, a
C1'ermos o que os contemporaneos atteslam, enriqueceu a fa
milia com os despojos extorquidos. pela inquisiçãO. Clemente V
declarou que, « como Uin inquisid01' não se leva senão pela JJl'Op,tia
consciencia »), plenos sao os poderes, que lhe pertencem, de
prender, e mette1' a ferros qualquer pessoa, (HH)

Os processos de feiticeria

Talvez se represente parodoxo affirma1' que toda a feiticeri:t
elos seculos XIlI a XVlI foi consequencia, ora immediata,
ora meeliata, da crença na auctol'idade absoh1ta do papa; e,
cumtudo, ni:~o é cn,:toso demonstrar a exacçãa deste asserto.

Dmante muitos 'eculos, os restos da superstiçã.O pag'ã foram
havidos como irreconciliaveis com a fé no chri, tianis\no, e como

(') VE/lCl, St07'ia degl'i Erelini, li, 2&8.
(.. ) MURATOIU, Annali, XII, 138, Milano, 1819..

(''') MURATOIII, AnnaU, Xli, 1&0.
( .... ) Na Clementina, de hoerit'icis, c, MUltOl·W?'1,.,
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taes foram trartados os preconceitos populares acerca. dos metle
ticios do diabo, das assembléas noctnrnas do demollio e a ab urJa
loucura dos encantamentos e feiti.o·s. Muitos concilios mandaram
punir com penitencias eccle ·iast.icas as mulheres dada a taes
erros. Um canon, que faz parte dos livros juridicos de Reg'ino,
Burkard, Ivon, Graciano, e que, desde o tempo desses auctores,
foi costume sempre tomar por auctoridade, mandava ensinal'
ao povo que a feiticeria carece de fundamento, e mostrar-lhe
quanto contral'Ía a religião christH.. (I') Durante muito tempo,
teve-se por grande heresia attribnir poder obrehumano ao de
monio e sua assistencia. Ainda no seculo XI qualificava-se
de peccado, e nM venial, a simples crença em encantameotos
e feiticeiros, como pode- e vêr em Burkard e nos tractados de
penitencia. Ningllem podia então prevei' hou vesse de vil' tempo,
em que os papas nas snas bulias confessassem esta crença, e
mandassem, mediante agente seus, matai' milhares de homens,
pelo só motivo de que o succe~sores de Christo aCI'editavam
em feiticeiros. '

A litteratura lithurgica da primitiva igreja romana acha-se
e coimada de crenças na magia diabolü.:a: d'isso nH.o se falla em
parte nenhuma.-No seculo XII, JoH.ü de Salisbury nomeia entre
as fábulas e eng'anos lojas as crenças em sortilegios.-Com
pouco, porém, espalharam-se na igreja os escl'iptos dos monges
de Cister (Clteaux) e dos dominicanos, recheiados de visões, fa
bulas e milagres,-escript.os como as collecçues de Cesar de Heis
terbach, de Thomaz de Cantimpré, de Estevam de Bourbon e
outros quejandos. Na mesma épocha, principiou a accentllar-se,
cada vez mais po 'itivamente, a supposiçao de haver, entre as
innumeras seitas hel'etica', milagTes, que não podiam ser fei
tnra senao de SataJ;laz. Nova loncura desconhecida á antiguidade
veio junctar-se ás anleriores, A lenda de Theophilo dilatou-se,
como nódoa de óleo, pelo occidente inteiro, e embebeu, a ig'oo-

(') Esse canon, em coosequencia de um engano da Burkard, que o tomAra
a Regino, mas interpretanrlo mal avisadamente a fórmula de banimento « unds
sup"a », como se tambem do canon de Ancyra proviesse o trecho em questão,
esse canon, dizemos, entrou no decreto de Graciano como canon do concilio de
Ancyra. Vêr. a este respeito, BEI\ARDI, 6-ratiani canones, 1, 40. REGINa. ed.
Wasserschleben, pago 354. Regina compoz esse 37l.0 capitulo com dil1'erenLes lances
da obra do Pseuclo-AgosLinho de Spiritu et Anima, :JLaviando-os com algumas
addi~ões de invençào propria.
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rancia popular na idéa de que um homem podia pactuar com
Satan, e obter assim forças e gosos sobrehumanos. (") Os
prime~ros que deram informações desses pactos {( nalmeute acon
leClllos II, foram Cesar e Vicente de Beallvai~, Pouco depois, os
proprio· histori'l.dores officiaes dos papas (Martim Polono e
outros) proclamaram que effectivamente um pontifice (Silvestre
II) alcançára a suprema dignidade da igreja por um conchavo
com Satanaz.

Mal tinha sido pelos papas instaurada a inquisição, mal,
delegados delles, e armados de plenos poderes, entraram os
primeiros inquisidores a ensanguentar a Allemanha e a França,
quando para logo se confundiram com a heresia os feitiços e o
culto do diabo. De uma expressão, que s. Agostinho usara por
cega e ignorante credulidade, fizeram argumento os theolog'os
da ordem domiuicana, e urdiram uma theoria completa sobre
amoríos de homeus com demonios, e sobre filhos de íncubos. (H)

-Entre os mestres e oraculos n'e3te assumpto merece a palma
s. Thomaz. ("H) Desta sOl'te,. em pouco tempo veio atéa ser
perigoso neg'ar esta sombria loucura.

Já Gregorio IX, em 1231, requerêra do braço secnlar que
desembainhasse a espada contra horrendas heresias, descobertas
na Allemanha, e de que lhe tinham dado rebate os seus
inquisidores. ("H'i-) De boa fé. refere· como se tinham deparado
ajunctamentos nocturnos, onde, presente o diabo, sob a fórma
de um sapo, de algum pallido phautasma, de um grande gato
negro, haviam-se commettido enormes horrore.~.

(+) Tanta imporlancia adquiriu a fábula de Tbeophilo, O' qual se dedicara
ao diabo « qui diabolo homagium feeit et pel' diabo/um ad quod volebat, PTO'
motus erat)l, gue ~Ial'lim Polonus e Leão ele Orvieto a inseriram nos 'eus ma
nuaes ,historicos acerca dos papas e imperadores.-Do fim do seculo XIII em
ueanle renovou-se frequentemente essa accu ação contra individuos, que soava
terem rendido bomenagem ao diabo. Dessa accusação foi, por exemplo, victima,
em 1301, o bispo de Coventry.
, (") Civ, Dei, 15, 23. Mais tarde cunfessou « se rem dia;isse occultissimam
audaciO?"i assevel'atione, qtbam debuerit)l (Ret1"actat., 2, 30). acerca do poder
divinatario, que attribuira aos demonios.

( ) St~mma. P, t Quaest. 51, art. 3 ado 6.

( ) No escl"iplo de ~LUSI, Concil. XXIII, 323 e RIPOLL, BulIa,'. Ord.
Prced. I, 1>2. Só por en'o acreditou- e que a bulia referln·se aos led"nget·:
assim o demonstrou Schumacher, (em sua obra relativa aos Stedinger (pag. 221>
e segs.), pequeno povo hm"oico, da 7'aça dos Frisõe', que habitava a embocaduTa
cIo Wese1", e foi ea;tenni1wdo em 12:H, 1101' Se tel' insu7"gillo cont7'a a nobre..a
e o cle1'o.-(Nota do t7"adbbcto'r frrJllce,ô.)
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Devia o papa muito particularmente essas noticias aos
obsequios de Conrado de Marburgo, que mandava em conti
nenti queimar todos os que não confess~ssem ter tocado o sapo,
e beijado o homem palIido e mag'ro ou o gato negro. C')
Pouco depois depararam-se ainda aos inquisidores eg'uaes acha
dos, ao sul da França. Já em 1275 queimaram, n'essa região,
uma mulher sexagenaria, por ter tido commercio amoroso com
Satanaz.
" Os tractos, introdu7.idos no processo do tl'ibunal da fé por
Innocencio IV, tractos por cujo. meio se obtinham todas as c~n

fissões desejadas, alimentavam no mais alto gráu esse immen"o
desatino. Quando Clemente V deu inquisidores por juizes aos
cavalleiros do Templo, bem q.epres a, g'raças á tortma, arranca
ram-lhes, em Nime:>, esses inquisidores a confissão de que o diabo,
em fó!'ma de gato negro, a"sistÍl'a _ás sessões nocturnas dos tem
pIarias, e com estes, apagadas as luzes, davam-se á inconti
nencia uns demonios (incubos) em figura de mulheres. (H)

N'uma bulIa concebida já em termos muito geraes, ordenara
João XXII, em 1330, que todos os que se entregassem a cousas
do demonio (ja o rol dessa especie de actos ia muito longe)
fossem penitenciados com as mesmas penas que os hereges,
salvo a confiscação dos bens. ("'..*)

Foi da segunda metade do seculo XV para cá, e mórmente
depois da bulIa de Innocencio VIII contra os feiticeiros, que o~,

processos de feiticeria, comparativamente raros ainda no secula
XIV, tornaram-se muito mais numerosos.

A principio, os inqui:idores, que, desde a bulla de JoãO,
tinham carta branca, mandavam faze!' consultações a juris
consultos. Bá.rtolo, o de mais nomeada entl'e 03 do seu tempo,
opinava, em 1350, pelo supp1icio do fogo. (HH) Muito notavel

(') E' assim que o communica, n'uma carta ao papa, o arcebi po Siegfried de
Moguncia. (ALBEIIICU ado a. 1233, pago 541t, ed. Leibnit). Notou mui judiciosa
mente o jl)suita Spée (Da sua famosa Cautio cl'i?ninaZis. dub. 23, D. 5) que os
que acclimaram em Allemanl1a a praga da feiticaria foram os inquisidores co ns;
tituidos pelo papas: « Vereri incipiu, imo saepe ante sum veritus, ne praedlcll
inquisitores omnem hanc sagarum multitudinem pl'lrnUm ia Germaniall1 importa
rint torturis suis tam indi 'cretis, imo, inquam \'erissime, discretis et divisis li

(") Preuves de Z'histoi"e de ímes, por 7IIÉNAIlD, Pal·is. J75~, I, 211.

(0),) Acba-se eUa em BI:'lSFELD, Tmctat. de confesso male{., Trevir. 1596, 7.JO.

(.... ) Vêr essa consulla em ZIl.ETTI, Cons'Íl. select, 1577, r, s.
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é esse parecer, que foi por onde começaram os autos-da-fé
regulares dos feiticeiros. Por elte se apalpa o damno, que
se originara des:3a grosseira intel'pretação da Biblia, desse
espirito hierarchico, materialista dos papas e seus parasytas,
theologos ou juristas. Oonsolidava _Roma o habito de applicar
ao poder temporal as lições e pirituaes que Ohristo e os
apostolos exprimiram, na linguagem figmada do oriente, sob
imagens sensiveis: d'ahj deduziram O' direito de vida e morte
sobre os homens, o direito aos cabedaes privados, o direito
ao emprego de meios coacGivos. A. buIla Unam Sanctallt en
sinara o modo de entender a phrase de s. Paulo': O homem
espiritual, dissera o ap0:3tolo, é senhor de tudo n'este mundo;
e pOl' ahi concluiram que o papa é o supremo juiz dos reis'
e dos povos. Quando Jeremias, n'aqueIle seu estylo oriental,
annunciam que a sua missão de propheta e arauto dos
castigos-celestes era de assolação e ruina, - queria a ver ão
papal que eIle tivesse alludido ao pontifice, a quem Deus
concedêra o poJei' de destruir, e arruinar tudo quanto houvesse
pOI' bem, e quanJo lhe parecesse, Se os psalmos cantavam
que o Messias havia de domai' sob uma virg'a félTea os povos
pagãos, claro estava ser i5S0 indicativo do Jever e do düeito,
que os papas têm, de levar a etreito a sang'uino..Ja inquisiçãO e
suas sentenças de morte.

Era assim que os jurisconsultos pontificios derrancavam
a theologia, e os theologos do papa corrompiam a juris
pmuencia. D'ahi em deante, inspirados desse espit'ito, de
clararam os j urisconsulto"~ á semelhança de Bártolo ~o seu
pal'ecer, que cumpria queimar as feiticeiras, porquanto Ohristo
dissera: ao que não permanecei' em commnnhão comigo,
repulsae-o, como ao sarmento secco que se lança ao fogo,

A. obra de Eymerich discorre de bmxo:3 e feiticeüos cumo
de uma realidade provada, e os remette á inquisiçãO, (")
Indecisos e fiuctuantes conservaram-se por muito tempo os
limites entre o legitimo uso dessas pretendidas forças mag'icas,
e a mag'ia crimiuosa, que se reprimia com o 'sangue dos
culpados, Por uma buIla de 1471, reservou Sixto IV a si,

(.) Di?'ecto?', inquisit. II. quaest. 42 e 43, p. 335 e selSuintes.
p, c, 25
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como privileg-io exclusivo dos papas, o fabricar esses co?'Clei?"inhos
de Deus, de cêra, e o « enterraI-os », ceremonia esta que li vrava
de maleficios e bruxarias. Queria O· papa que ú contacto desses
cOl'deir·inhos preservasse de incendios, naufrag-ios, grHuiso,
tempestades, e careasse a absolviçãO aos peccadores. (~j

Pouco depois que o proprio papa cooperou as im para a
grosseira superstição do povo, deu a lume lnnocencio VIII, em
1484, a sua bulIa acel'ca da feiticeria. De feito, n'algumas
dioceses de Allemanha, bispos e padres tinham-se levantado
contra os inquisidores euviados em demanda dos feiticeiros, e
tentado embaraçar-lhes a fUl'ia. Mas o papa, na sua buIla,
confessou publicamente a crença na feiticeria; aflirmou que é
po sivel manter relaçõe3 impudicas com os demonios, quer como
íncubos, qner como súccubos; clue POl' meio da feiticel'ia
póde-se causal' damno ás mulheres grávidas, aos animaes
prenhes, a03 fmctqs, ás vinhas, aos campos, atormentar a
irracionnes e a ci'eaturas humanas, inhibir a mulheres e
homens de g-erar, etc. Depoi deplora que indiscl'etos leigo' e
ecclesiasticos presumidos de sapiencia excessiva e incon
veniente ("''f') ponham óbice.3 aos inquü;iclores, manuados a
puni!' crimes tães; e, em final, remata concedendo poderes
mais amplos a Sprenger e Kramer (por appelJido, InstitJris),
auctores do famosissimo Matlws maleficamm, ou Martello das
feiticeiras. Estimulando eg'ualment~ a pel'Seg-uíção da mag'ia,
Alexandre VI, Leão X, Julio II, Adriano VI e outros papas,
mais de um seculo depois de Innocencio VIII, imprimiram a
essa demencia a anctorisação da igTeja .

. D'ahi por deante, seguindo o exemplo de Thomaz, :seu
mestre, tomou como dever a theolog'ia con ag-rar por sna vez
os mais gTaúdos absurdos que abrangia a érença em feitio
ceir:)s. O principal tropeço~ porém, era sumi!' o canon, que
Gl'aciano colhera em Regino, c que commummente passava
como decrdto do concilio de Ancyra. Por esse canon, a igTeja,
a que attribuíam haver condemnado n'elle, tão antes de tempo,

('l RAYNALD, Annal. a. 1447, 59.

(•• ) « Quae,'entes plu?'cc sape"e quarn Oppo?'teat. »
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a recente doutrina das artes de Satanaz C''-), e qualificado seus
partidarios de renegados da fé christã, parecia ter, por anteci
pl;1Ção, assignalado como hereges os papas e os inquisidores.
Entretanto, consolavam-se, pela maior parte, re:dectindo que,
como quer que fosse, a auctoridade do papa era superior á do
concilio, ou que a feiticeria de que fallava o canon era a de

)

feiticeIros de outra seita.-« Tem-se executado já tanta gente! »,

dizia, em 1510, Bernardo R.ategno, dominicano e inquisIdor;
« e, depois, os papas sempre o auctorisaram. »

Todavia, os minorista, como Samuel Cassini e Monso
Spina, apontavam como verdadeir?- insania, e até heresia, a
cren. a em feitiços. Spina chega a aífirmar que, se os inquisi
dores queimavam os feiticeiros, era pelas idéas hereticas desses
impios. (H)

OS papas e os dominicanos, porém, asseveravam a realidade
dos maleficios do diabo. De maneira que, nos seculos XIV e XV,
andavam em contraste entre si as theses mais contradicto
rias. Então, quasi pelos me 'mos tempos, tinha qualquer pes
soa a escolha de se fazer queimar, ou, na Hespanha, affirmando
como real o sabbado das feiticeiras, ou, na Italia, negando-o,
Mas, pouco a pouco, a triplice auctoridafle do papa, de Thomaz
de Aquino e da mui alta e poderosa ordem dos dominicos,
levou de vencida todas as divergencias. Todas as contradicções
ficaram suffocadas. A doutrina que, acerca de encantamentos e
sortilegios, expuzeram os dominicanos Jider, Jacquier, Doto e
os dous theologos da côrte papal Bartholomeu Spina e Silvestre
Mozzolini (Priel'ias), corria que fom approvada pelo soberano'
pontifice.

Diz Spina expressamente que a realidade do sabbado da
feiticeira, incluidos os eus horrore e prodigios, abonava-se
com a auctoridade do papa infallivel, em cujo nome os inquisi
dores julgavam os accusadús. Tentaram alguns jurisconsultos
solitarios, no intuito de salvaI', se possivel fosse, os desgTaçados
que se sacrificavam então, na Italia, em chusm as a esse infame
tresvario, invocar o inculcado canon do concilio de Ancyra,

(') BEIU'í. Co~m, SIS. Lucel'na inquistOl'um, Romre, 1584, pago lH,

(.. ) F'ol'talitium {idei, Paris, 1511, f. 365,
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tal qual o trazia o decreto de Graciano, Nenhum escl'upulo poz
el'ltao Spina em <ileclara,r-lhes que, em presença da auctoridade
papal, desapparecia a do concilio que se atrevera a dar por
insensatez a feiticeáa, C") N'esta conformidade tambem, allegou
o jesuita Delrio, em favor de tal superstição, arestos pontificios
relativos a feiticeit·os e encantadores, de cnjo theor concluia-se
que os papas tinham tido como reaes a existencia e os male
ficios delles. « Dessa opinião partecipão », continuava, « todos
os tribunaes ecclesiasticos em Italia, Hespanha, Allemanha e
França; e a essa idéa têm todos os inquisidores accommodado o
seu procedimento. É, portanto, crença e juizo da igreja; e o
qne d'ahi discrepar, dá mostras de alma pouco catholica, e
cheira seu tanto a heresia.» (H)

Qualquel' tentativa litteraria qne surgia, de medicos, juris
consultos, naturalista::; e theologos, para derramar alguma luz
n'essas trevas, e explicar por causas natnraes os phenomenos
lançados á conta do demonio, era, onde quer que Roma
imperava, esmagada pela cen 'ura pontificia. Durante um seculo
foram carregadas no Indice, onde ainda estão, todas as obras es
criptas n'esse sentido, como as de ,Veier, Godelmann, Wolfhart
(ou Lycosthenes), Agrippa, Servino, Della Porta e ontros. Por
outra parte, balcl.ra.do foi tudo qutlnto se fez por sujeitar a
egual censura o lIfanual da {eiticlfl'ia do jesuita Delrio, que
servia de código ás justiças criminaes, e cuja influencia foi
devastadora,

Se alguem porventura manifestava. dúvidas n'este assnmpto,
ou forcejava animosamente por demonstrar o erro, constran
giam-n'o a desdizer-se, e a affiançar não ter fallado seoãO por
suggestões 'do diabo; além do qu, succedia-lhe muitas
vezes ser encarcerado palia todos os mais dias de sna vida, ou
queimado, Ao theologo de L11re (ou Edeline), em 1460, obri
garam-n'o a pronunciar uma retractação dessas, sem que,
todavia, esta humilhação o salvasse. Cem anoos depois, sustentou
o padre Oornelio LOO,3 CallielillS que as miseras l~lUlheres snb
ij1ettidas a tractos não confes.~avalU crime.s, ele que eram iu-

(,) Malle·us Malef, apologia prima. Francof. 1588, II, 652-653.
(•• ) Disquis. mago I, 16. .
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nocentes, .senão coagidas pelas dores da tortura: «Por uma
alchimia nova», disse elle, « transforma-se agora o sangne
humano em ouro e prata.» O nuncio do papa mandou en
carceraI-o. Arrancaram-lhe nma retractação; ma~, assim que
foi solto, recaíu no mesmo erro. E, afinal, depoi~ de longa
pri M, só a morte o ponde livral' do destino que, a esse
mesmo tempo, levou o conselheiro Flade de 'J'reves. Este,
queimaram-n'o vivo, por ter atacado, firmando-se 110 pretenso
canon de Ancyra, os processos de feiticeria. ('1-) Ainda em
1623, Gregorio XV ordenava á inquisiçiJ/) « qne condemnasse a
carcere perpétuo quem quer que, mediante pacto com Satan,
callsas~e impotencia , ou fizesse mal a animaes, fmctos, etc. »

Emfim, ao cabo de cento e setenta annos, durante os quaes
exerceu a i~quisiçao contm os feiticeiros a sua desastrosa acti
vidade, depois de ter sacrificado um sem conto· de vidas hu
manas ao deli rio dos papas e dos monges, appareceu, em 1657,
um monitorio da inquisição rómana, com a vergonhosa con
fissão de que os inquisidores havia muito não tinham dirjg'ido
correctamente nem um só processo. Advertia o monitorio qne os
inquisidores haviam falta.do gTavemeute a seus deveres, appli
cando a tortnra com exaggeração; que tinham practicado
muitas irregularidad"es; 'que ainda então diariamente commet
tiam os mais pet'igosos erros' e CJ. ne, tomando-lhes o exemplo
os outros tribunaes ecclesiasticos, occorreram em resultado in
justas condemnaçaes capitaes. (H) Dava fim a circular orde
nando algumas attenuaçaes e certas medidas pl'ecautória...

Ainda hoje, no Ritnal romano, que, seg-undo preceito' dos
papas, ha-de observar-se escl'llpu losamente pelos padres, e
até agora é o ullico em vigor, dispae-se que, quando alguma
pessoa tiver ingerido .cert'lS snh.. tancias enc ntaclas ('1-1'-'1-), por
cujo meio fique po:>snida de Satanaz, extraiam-lhe o clemQnio
com um vomitorio, ('1-'1-'1-'1-)

(') Disqui mago 1ll, 58, 2'27 e segs.

(") Encontra-se esse papel em PrGNATELLI, Consultat. noviss., 1, 1'23.
CAIlENA, em. seu appendice de Off. Inquisi., dá sem discl'epancia o texto au.
thentico.

(''') « Malefica signa vel instrumenta.»
(....) Ed. Antwerp., 1669, pago 167.
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Mais falsificações dos dominicos

o bispo francez 1von Ilescortinou-llos O immenso campo,
que as falsificações e frandes tinham aberto, desde o seculo XlI,
ás pl'etenções infal1ibilistas de Roma~ Desses documentos falso::;
inseriu o PI'opl'io Ivon no seu decretwn uma coUecçao copiosa.
O raciocinio delIe, que inva riavelmente reprouuziram todos os
qne lidavam demoustrar o dÍl'eito dos papas a nao aumittir
emenda, vinha a resumir-se n'estes t~rmos: Os papas aflir
maram que talou tal prerogativa é proprieJade sua; logo,
força é crer que em realidade o é. « Ensina-nos a igreja romana »,

diz eUe ingenuamente, « que ninguem pMe pôr em questao qual
quer de suas decisões; nosso dever, portanto, é appellar della
para e11a, isto é, obetlecer sem recalcitrar absolutamente. » (.)

Por conseguinte, nao sofft'e Júvida, na opiniao deUe, que seja
veruadeiro acto tle heresia o contradizer algllma ordem papal.
E::;tas premissas encerram necessariamente a couclu 'ão de que
um bispo que obedeça a decretos pontificios lesivos, no seu en
tender, á sua igreja, dá cópia da orthodoxo; ao pa:so que, se re
si::;tir ao abuso nascente e á usurpaçüo, cae estrictamente em
heresia. E ta maneira de ver tornou-se excepcionalmente fertil
de consequencias más. Desarmou a igreja; induziu fatalmente
a descnrar-se es"a lei matriz em moral e em sabedol'ia poli
tica, de que é preceito resistÍL' ao mal as:::im que aponta; fez que
fica se ilTemediavel a cOlTUpçao da igreja; e, afinal, quando a
g'angrena invadiu tudo, foi causa de que chegassem já seródias
as tentativa~ de reforma.

Mais uma. falsificaçã.o, e nrLo meno' vcL::; ~a, não menoS
fecunda em re ultatlos que a do Pseudo-Isidoro, poz-se por
obra em meiados do seculo XIII. Se o Pseudo-Isidoro exercera
sua inflnencia na constituição e no direito da igreja, e t outra
penetrou a theologia do,,;matica, e dominou as escholas.

No decnr.-3o do secnlo XII e na primeira metade do sub
sequente, não se occoparam os theologo' sen:lo com a theoria
do poder da igreja. Tinham, até, fugido cuidadosamente de

(') Epist.) 159.
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explica1'··se quanto á posiçã.o, que, na igreja, tocava ao papa.
Os victorianas Rugo e Ricardo, os senlenciários Roberto Pulleyn,
Pedro de Poitie1'., Pedro Lombardo, e, depois, Ruperto de
Deutz, Guilherme de 'Paris, Vicente de Beauvais, cohibiram-se
absolutameute de qualquer incursão 11'e. se tert'eno. Este silencio,
imitararn-n'o os verdadeiros paes da ,escholastica, Alexandre de
Rales, Alanus de Ryssel, o p1'oprio Alberto Magno, o mais fe
cundo theologo ele seu tempo, qne nuuca a 1'e. peito desse
ponto encetaram a menor discussã.o. Apenas uma vez (in ter
pretando a célebre oraçd.o de Christo por Pedro, em s. Luca:)
aflil'mou Alberto « que e. ::ia. palavra,<; do Salvador proyam não
ser p::lssivel ql1e um ;mcce SOl' de Pedro chegue a pertler
jamais a fé nem de todo, nem paea sempre (finaliter).»

Angaréou pretexto a essa 110ya invenção a controv rsia que
os dominicos lIo oriente recomeçaram com sanha contra os
gTegos. Para os gregos era assumpto ele verdadeiro pasmo o
pontificado Isidoro-g'regoriano, que os dominicos lhes annuncia
yam como a unica organisação aut)lentica e salutar do governo
na igreja: parecia-lhes inaudito, e, sobretudo, incomprebensiveI.
Já outr'ora', quando NicoH111 I, depois, já mais atirado, Leão IX,
e, afinal, Greg'orio IX erigiam as pretenções que sabemos, não
se fez nenhuma conta deIla'i em Con.'itantinopla, e, ao que parece,
nem resposta se deu ás cartas, que e ses papas clirig'iram aos im
peradores e patriarchas. O pat1'ianha dct antiga Roma em, sem
dúvida, na imag'iuaçao' dos orientaes, o pi'imeiro dos patriar
cha , aquelle a quem, na igreja, pertencia o prima 10, - comtanto
que, porém, o nãl) desmerecesse, incorrendo em heterodoxia. Mas
cousa muito diversa era a monarchia absoluta preg'ada p~lo

emissarios de Roma. Queriam os orientaes que, nas grandes
circumstancias, em que interessasse a igreja toda, fieasse a
acção do papa sujeita ao consentiment() dos demais patriarchas.
r ão podiam acabar comsigo entender uma auctoric1ade auto
cratica e arbitraria na igTeja. - Era, pois, absolutamente
necessario dar com um recurso muito especial, que descotl
vencesse os gregos.

Um theologo latino, e, segundo muitas probabilidades,
dominicano, depois ele longa 1'esidencia en.tl'e os g'l'ego:>, cheg'ou
a teceI' Ilma tradiçã,o que devia proporcional' base dog-matica ás
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novas pretenç.ões papaes. Concilias gregos, Padres da igreja,
s. Chry.sostomo, os dous Cyrillos, de Jerusalem e Alexandria,
a que se aggreg'ava um certo Maximo, que nunca veio a este
mundo, eis os elos dessa cadeia mythologica. Em 12(H apre
sentaram-n'a a Urbano IV, que, sem delonga, usou desse
documento falso na sua carta ao imperad.or Miguel Paleólog'o,
calando, todavia, prudentemente os nomes das testemunhas.
Com e.5se texto recente, mas que faziam remontar a uma
antiguidade de oitocentos anno, , contavá o pontifice demons
trar que o thTono apostolico é a só e exclusiva auctoridade
em mat,eria de doutl'ina. (~) - Como que era urna fatalidade a
perseg'uir os papas, desde Nicoláu I, nas suas .relaç.Cies com os
byzantinus; porque contra estes invocaram sempre depoimentos
falsos e mentirosas auctoridades, causando com esse aI vedrio á.
unidade da igTeja infinitos males.

Urbano, que eviuentissimamenle estava tambem illudido,
maudou o uocumento em questão a Thoma% ue A.q uino, que
inseriu na integTa em suas obras o fl'3g'mento relativo r O pri
mado. É de crêr que 1'homaz na<la suspeitasse da authentici
dade delle; porquanto as objecções, que ex.prime em Slla mi;;
siva ao papa, não entendem senão com os termos empregados pelo
falsario a respeito da Trindade e da P'l'ocessão' (emanação) do
Espirito Santo. Por esse mesmo tempo, um dominicano, Buo
naccur;::io, que vivia no oriente, verteu a gTeg'o o papel falso,
e o encartou no seu Thesaurus. (H)

Educado no systema gregoriano, Thomaz nilo sabia gTeg·o.
Os conhecimentos que tinha da antiguidade ecclesiastica, be
bia-os touos em Graciano. Senão quando vê-se de repente senhor
de um thesour0 de archeologia chl'istã. EstaVft-Ihe deal1te dos
olhos uma in cripção do" primeiros secuIos, onde se encon
travam consignados os mais importantes. e decisivos testemunhos
acerca dessas épochas remota.:; e ahi lia e11e, sem possibilidade
de dúvida, que os gTandes concilio, os bü;pos, os theologos

(*) RAYNALD, Annal., a 1263, 31.

(*') O dominicano Dolo, que deu á estampa esse escriplo no occidenle.
afiança qU,e lluonaccursio o til'ára em latim, e juxtapuzel'a os dous texlos.
QURTIF e ECRARn (Scripto"es o1'dinis Pl'Cedicatontm, I, 156 e segs.l já mostl'ara~
que muito mais era de crêr livesse esse ~exlo sido escl'iplo em latim, e depOIS
lraduzido em grego,
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mais distinctos do IV e V seculos tinham já reverenciado no
papa um monarcha dogmaticamente infallivel, exercendo sobre
a igreja poder absoluto. Então fez o que nenhum escholastico
antes delle commettera: deu entra4a na dog'matica á theoria
do papa e da sua infallibiliJade, conservando, até, muitas vezes
os mesmos vocabulos que lia nos document()s falsos. A. elle cabe
a honra dessa novidade, cuja importancia e optimo succedi
mento estão acima de qualqllel' apreciação,

Ora eis o que, seg'undo o contexto desse escripto falso, in
culcava-se como doutrina ensinada, nos cinco primeiros se
cuJos, acerca do primado, pelos orientaes, e o que s. rr:homaz,
con::;oante á auctoridade delles, desenvoJ veu :

Christo transmittiu a Pedro a sua omnipotencia: log'o, o
direito de maudar, de atar e .desatar, ninguem o tem senão o
papa .. ,. Obedeçam-lhe todos como ao propl'io Christo; de
todos é dever observar o que eIle decide, Em verdade,
« Christo está, no sacramento e na auctoridade, inteira e abso
lutamente com o papa. » (I') Só a sé apo.stolica é inabalavel
na fé de Pedro, pela qual rein.a; ao passo qne as outras igrejas
São nodoadas pelo erro. A sim que, a igreja romana é o sul,
c1'onde a todas as outras se entorna a luz. A auctol'idade de
qualquer concilio não lhe advém senãO do papa, qne tem o d.i
reito de innovar confissües de fé. Todo o que lhe não respeitar
a auctoridade, é hel'eje; visto como só dos papas é pl'oprio
decidir todas as questüe:; de doutrina. (H)

Tramou Thomaz, portanto, o seil systema papal, de que acaba
mos de expor a summa, co:n as falsificaçüe.~. de um dos membros
da sua ordem e as mentiras de Gl'aciano: sendo' aquellas funda
mento ás segundas. Havia, entre os documentos falsos que
tomou ao seu confrade, um canon do synodo de Chalcedonia,
que concedia a todos os bispos uma facilIdade de appellação
illimitada para o papa. As duas proposiçües cardeaes do seu
systema são: que o papa é o doutor infallivel em relação á

(') Essa phrase. a que não falta certa clareza, ba-de provavelmente querer
signilicar que Christo a siste a todos os papas de um modo mysterioso, o qual se
não póde conceber senão pela fé. Parece qUI) o auetor quiz designar uma infal
libilidade baseada na inspiragão.

(") Summa, 2, 2, q. 1, al·t. lO,-q. 11, art. 2/ 3.
1'. C. 21}
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terra, e que é o dono a,bsoluto da igreja. N'este assumpto o
seu auctor mais estimado é Cyrillo de Alexandl'ia, sujeito ficLi·
cio. Este seu predilecto auctor, cita-o elle a todo proposito. ("')

Em pouco tempo ficou a côrte de Roma sabendo avaliar
quanta vantagem lhe podia provir desse nOV0 methodo, que
consistia em traspassar para a dogmatica, e consagrar como
doutrina theologica, o que até então fôra ensinado unicament~

pelos juristas nos livros de direito. João XXII exclamou, de,
enthusiasmado, aquellas célebres palavras: Thomaz operou tantos
milagres, quantos artigos escreveu; cabe, portanto, canonisal-o,
c.orpq~anto não tenha feito prodigios sensiveis. Affirmava o papa
na sua buIla que, sp,m especial infusão do espirita divino, Thomáz
não podia ter escripto as suas obras. Innocencio VI chegou,
até, a dizer que « quem quer que controvertesse uma doutrina
de s. Thomaz, por esse simples facto era suspeito de heresia ». (H)

I

Consequencias das no.vas falsificações

Ao apparecer no occidente, era, em realidade, a nova tl'a
diçao greg'a já muito mais urgente e productivlt ahi que na
igreja oriental. Corriam os tempos em que se derramou pelas
igrejas ellropéas a torrente das novas ordens religiosas. Toda
a dotaçao deIlas consistia exclusivamente na mendicidade, no
confessionario, nos privIlegios romanos e, mais que tudo, na
publicaçao das indulg-encias e na absolviçãO em casos reser
vados ao papa. Ordenava Innocencio III, em 1215.. no grancle
syn'ldo de Roma, que todo christão se confessasse ;uma vez
por anno com O, seu respectivo parocho, sem cuja venia
ninguem poderia absolver. Pouco depois a sé pontifical deter
minou de estabelecer em todas as dioceses e curatos os novo~

monges, creatul'as e immediatos ins.trumentos seus, e os de
putou, armadqs de plenos poderes, a rodearem os bispos e os

, (*) o seu trabalho contra os gregos reduz-se absolutamente a uma ser~e de
documentos suppost(\~, insertos no fragmento relativo ao primado. Na ediçao d~
Paris, dada a prelo a esforços dos dorninicos, em 1660, t. XX, indicaram-se a
margem os passos correspondentes das demais obras de Tbomaz.

(") Ver TOUl\ON: -Vida de são 17Lomaz, 590 e 5egs.
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curas. Forçoso foi, até, abrogar, mediante privilegios, em favor
dos novos padres confessores errantes, a lei de 1215, que re
queria a intervenção impreterivel do cura; porqne esses
frades era principalmente pelo coufessionario que grange~vam

a vida. Desde então vinha a ser imprescindível a theoria
do bispo universal com o direito de intervir immediatamente
em toda a igreja, ex.ercitando o seu po~ler em concurso com
o de cada bispo diocesano. D'ahi em deante esse titulo, que
Gregorio Magno repellira horrorisado, recebeu a mais vasta ex
tensão; e s. Thomaz, soccorl'endo-se ainda ao thesouro dos seus
novos apocryphos, declarou que o concilio de Chalcedonia o con
fel'ira ao papa. Com grande violencia feriu-se entilo em 'muitos
pontos a lucta contra o privileg'ios concedidos ás novas ordéns.

Quizera Innocencio IV, em 1254, proteg'er os curas e os
bispos contra a invasão desses confessores erradios, promptos
sempre a absolver. Tinham-n'o convencido de que a disciplina
penitenciária, já vigorosamente abalada pelas guerras de reli
gião e pelas indulg'encias,chegaria a sossobral' de todo, caso·
se proseg:uisse no mesmo andar. D'ahi resultou, diz o papa,
que a acção dos curas ficou absolutamente paralY1:ada j que
ninguem .se desvelou mai' pelas almas j 'que o povo aprendeu
a despresar os sacerdotes, perdendÇl até o uerradeiro resquicio
ele pudor: tão facil era avezarem-s'e ao peccaelo, com essas
absolvições proferidas por nm monge que passa, por um
monge que desapparece logo,e que talvez nunca mais torne a
ser visto no logar. (V-)

Promulgou esse papa uma ordenação, que não permittia
aos monges penetrar no confessionario sem auctorisação do cura.
- Seu succes:>or, Alexandre IV, apressou-se em annulal-a. (H)

OS theologos de Paris tinham tomado a peito a defeza dos
curas, ela divisão dos poderes na igreja e da antig'a ordem de
cousas. S. Thomaz, arrimado sempre a') sen pretendido Cyrillo,
respondeu-lhes: Emqnanto á obediencia, nrro ha distincça.o
nenhuma entre Christo e o papa; e, de feito, os primázes da
terra (p?'imates mund'i) -quem o díz é o tal inventado Padre da

(+) Na bulia Etsi an.ima,·um. em RAYNALD Annal. a. 1~5i, 70.
(oO) RAYNALD, ib. Du.BoULAY, in Hist. Univ. Paris, II. 315-50.
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igreja - obedeciam reall?ente ao papa, como se fôra o mesmo
Christo. (") Tem o pontifice, por conseguinte, o poder de
destruir a antiga ordem .ecclesiastica instituída pelos concilios;
porqt+e deUe é qu~ demana a todos os concilios a auctoridade.
E, cheio de confiança nos documentos que se lhe ~onfiáram,

invoca s. Thomaz, em testemunho da leg'itimidade desse abso
lutismo papal, justamente o concilio de Chalcedonia. Completa.
era a victoria das duas ordens, e, com ella, a do systema
papista. Estava, assim, á força incutida nos costumes religiosos
a idéa de que o papa era o verdadeiro bispo de cada diocese,
o ordinario dos ordinarios, segundo a linguagem consagrada.
Em breve cada parocho, dentro na sua aldeia, percebeu que não
podia nada a par desse mendicante, desse monge obrigado a
subsistir da collecta dos privilegios, e que não era possivel mantel'
a sua acção pastoral, supplantada pela omnipotencia pontificia.
Os bispos, que, havia ~:rlUito, acha\'am-se já tolhidos na ad
ministração de suas dioceses pela multidão de exempçõe.,
viram-se constrangidos a deixar proceder livremente esses
enxames de monges, que, favorecidos por exem?ções ainda
mais va 'tas, não acceitavam ordens senão do sllpel'ior
ausente. A. situação, que se inaugnroll, foi de tal' natu
reza, que até um cardeal, francez, Simã.o de Beaulieu, em
1283, dizia: Tão desorganisada está, em consequencia dos
pl'ivilegios outorgados aos me:1dicantes, a ;;l.dministração ec
c1esiastica, que á igreja assentava exactamente o qualificativo
de monstro. (I''') (H")

(') Opusc. XXXIV, ediç, Paris, XX, 549 e 550.
(..) Histoire littér. de France, XXI, 24.

(" ') Do como dislJl'eteamm á puridade, ar.el'ca da constituiç(lo Unigenit·us,
o duque de São-Simão e o a,'cebispo de Toledo, e este se desabafou,

« Depois de muito discorrer a re peilo da côrte, do governo de Hespanha, e
algum tanto acerca do de França e dos seus personagens, palestreando nós enlão
desassombradamente, tirou elle a conversa á Constttuição (Unigenitus l, e, de
PUl'O espantado, não podia acabar comsigo entender o ph"enesim f,'allcez. « Ah ~»
disse-me; « não vão os vossos bispos fazer como nós. Roma, a pouco e pouco, nao
s6 nos subjugou, senão que nos anniquilou, ao ponto de não sermos nada mais em
nossas dioceses, Simples padres inqui idores nos dão lições, mdtidos em posse
da doutrina e da auctoridade, que chamaram a si. Cada manhã vem um famulo
noticiar-nos a existencia de um decrelo doutrinal ou disciplinar, alIixado, sem a
menor ciencia nossa, á porta das no sas cathedraes. força é obedecer então,
sem tergiversar. A inquisição é quem da mesma sorte entende em tudo quaulo
respeita aos costumes. Quanto aos assumptos de nossa jUl'isdicção, nas mãos de
qualquer está o esquivaI-a, e buscar o tribunal da nupciatura, ou, não agra-
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De todas as classes do clero era então a dos curas a mais
destituida de allctoridade. Qua. i de todo pri vados de direitos,
nãÇl possuíam orga.m nenhum, nenhuma representaçrLO, que
fizesse ouvir as suas queixas. Os bi pos muita3 vézes recla
maram. A. universirlade de Pari.' re:iistiu por muito tempo.
Afinal, porém, tudo teve que ceder a;j potencias conjunctas do
pontificado e dos mendicante'. O unicà resultado qne essa l'esis
tencia deu de si, foi descobri r ainda mais c!al:ameote aos monges
que tã.o indispensaveis lhes eram a elles o sy ternfl. papista e a
theoria da infal1ibilidade qnanto a curia me"ma.

dando as decisões da iDstancia commum, appeIlar para o juizo do nuncio; por
maneira que só nos ficou o poder de ordenar e confirmar, desacompanhado de toda
e qualquer auctoridade; e já não somos bispos diocesanos. De todas as no sas
dioceses é o papa o diocesano immediato, e nós apenas viga rios sagrados e mi
trados, para ordenar padres, e exercer fllncções manuaes, sem que possamos ter
ousadia de metter·nos com a inquisição, com a nunciatura, ou com os despachos
de Roma, ao que tudo não ha senão curvarmo-nos; e, se algum bispo cae cm
desagradar-lhes na mais leve cou a, o castigo sobrevém no mesmo ponto, não se
admitlindo allegaçào nem escusa, poi o que se requer é uma submissão cega e
bestial. A prisão, a eonducção do preso em ferros para deante a irquisi~ão, e
muita vez para Roma, são e:lóemplos raros hoje em dia, por terem d'antes sido
frequeutes, e ninguem e anima a correr o minimo risco j sem embargo do que,.
tem havido recenteu4ente seus casos daquella ultima especie. Vêde, poi , senhom,
accrescentava o bispo, « que força ha-de dar a est.a Const'ituição o assentimento
dos bispos de paizes, como nós em l:iespanha, Portugal e ltalia, opprimidos n'esta
servil submissão, e, com maioria de rasão ainda, o das universid:ldes e doutor s
particulares, o das corporações seculares, regulares e monasticas. Mas muito
peior cou a tenho, além d'isto, que dizer-vos >l, accrescentou magoado. « Crêdes
que algum de nós se atrevesse a arceitar a Constituição, caso o pontifice, por
intennedio do seu nuncio, não nol-a mandas e impor? O acceital-a a sim fôra
crime, qUE> havia de ter muito severa punição; fôra llntrar pela aur,toridade in
rallivel e exclusiva do papa na igreja; porque ousar homem de si mesmo adoptar
o que o papa decide, é atirar-se a julgar que elle decidiu bem. Ora, que vimos
nós a ser, para ajunctar o nosSQ juizo ao do papa? Seria attentado i porquanto, em
fallando elle, a parte que nos toca é o ilencio, a obediencia, a submissão muéla
e cega, o baixarmos a rabeça em pura adoraçâo, sem vêr, sem lêr, e sem inquirir
de nada. Assim que, bem longe de red'uzir-'e a nossa posiçâo a não contrariar ou
propor cousa alguma, nem requllrer explicações, ainda por cima nos é defeso
approvar, gabar, acceitar, fazer, em summa, qualquel' acção, qualquer movimento,
dar qualquer indicio de sentimento e vida, Aqui e lá, senhor, quanto montam as
adhesões de toda a He 'panba, de Portugal. de Italia, com que, segundo nos
consta, fazem grande bulha em França, onde e apregoam como livre manifes
tação de todas as igrejas, de toGas as eschola. vão escravos, a quem desta v z
o dono, por licença especial. abriu a bocca, presr,revendo-Ihes a palavras, que
deviam pronunciar, e que. seID se desviarem um jota. as articularam servilmente
:i letra. Eis o que é esse pretenso juizo, com que tania matinada se faz em
França, juizo que enunci,imos todos a uma, porque a todos se nos preceituou
cousa idcnlica, I)

« Com moveu-se elle então, considerando n'osse infortunio, tão funesto a igroja
como cuntrado á verdade e á praclica de todos os seculos, e rogou·me o mais
stril:to sigillo que imaginar-se possa, o qne lhe cUlllpri fielmente, emquanto foi
vivo; mas, depois que seu tre pa se a melhor vida, para a qual toda a sua não
foi mais que um continuo apparelhar, tornou-o inaccessivel ao susto de me havei'
fallado conforme á religião e á vel'dade, persuadi-me de que devia revelar tudo. ))
Memol'ias do duque ele Seio-Simão, anno de 1i17, tom. À'V.

(Nota do ~1"aductor fi'ance,f),



206 DA INFALL181LIDNIlE DOS PAPAS

Contesta-se a infallibilidade

As diversas condições, que tinham em ultima anÇtlyse coo
perado para edificar' a infallibilidade papal, eram quasi toda~,

mais ou menos, reconhecidas sem contradi'cçao na theologia,
graças as antig'as falsificações romanas, graças ao Pseudo-Isidoro,
graças aos gregorianos e a Graciano, graças, emfim, ás falsifi
cações dominicanas e á auctoridade de Thomaz. Gomtudo, a
infallibilidade do papa em artigos de dogma não era universal
mente acceita. Nos paizes onde a inquisiçãO não valera a
.implantar-se como instituição permanente, ainda se podia en
sinar o contrario; além de que não se cessou dê diqputar esse
assumpto durante muiLos seculos. Guibert de Touruay, cerca do
anno de 1250 ('1'), e Nicolau de Lym ('IL.v') emittiram a opinião de
que, por obra de especial protecção divina, era absolutamente
impossivel que a igreja romana decaísse ,ela fé; e essa p~rsllasão

estava assaz genel'alisada. Mas, ao mesmo tempo, tambem nilo
menos commum era a crença de que qualquer papa está su
jeito a incorrer em heresia, a dar soluções erradas em questões
importantes ele fé, assim como de que, em casos taes, pode ser
julgado pela igTeja e, até, deposto, Presc~ndindo já da h~storifL ele

.Liberio, - o que constituia regm aqui era muito particularmente
o canori de Graciano, tanta vez mencionado e attribuido as. Bo
nifacio. (Hl') Até 03 mais arrojados mantenedores do absolutismo
papal, c?mo Ag'ostinho Trionfo e rUvaro Pelayo, convinham em
que 0S. papas tambem eram capazes de errar, e que as suas
decisões não offel'eciam caução nem certeza completas.

Mas era tambem, ao mesmo tempJ, opinião delles que pelo
simples fa~to de hel'esia ces':.i<lva paI;a logo o papa de s ,r papa,
sem se naver mister senteuça, ou, melhor, antes de toda e
qualquer sentença; hypothese essa em que a tarefa do concilio,
tribunal da igreja, cÜ'cum.;cl'evia-se a registmr o facto consum
mado, e declarar vago o throno pontificio. Em casos desses,

(') De aflie. epise, c. 35, na Bibliath. max. Patl'um. t. XXV.

(' ') Ad L'UCAM, 22, 31.

(*") « ;li' Papa /l, disto 6, 40.
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diz Trionfo ('l'), a auctoridade papal fica na igreja, como
quando o pontifice fa11ece. Tambem o cardeal Jacob Fournier,
que ao depois foi papa, entendia que as decisões de um ponti:fi.ce
absolutamen te não SãO indiscuti "eis, e podem ser revogadas por
outro. Optimamente procedera, portanto, a se,u vê!', JOão XXII,
quando rejeitou a deci~ão, tão repugnante quanto dog'maticamente
falsa, de Nicolau III sobre a pobl'Bza de Ch!'ista €i a çlistincção
entre o uso e a propriedade. ('l'*)

Jã. Innocencio III dissera: « Quanto a' outros peccados, só
a Deus recouheço por juiz; mas quanto aos commettidós em
pontos de fé, ã. igreja cabe sentencear-me. » (I'H) Çoncedeu
Innocencio IV não dever-se obediencia a ordens do papa que
contenham here.:;ia, ou ameacem abalar toda a organisaçao da
igreja, - e bem assim que os papas tambem pódem cair em
falha quanto a assumptos de fé. (HH) Ao papa Joao'XXII estava
resel'Vado verificar, não sem suas mortificações, por experiencia
pessoal, que de bem pouco peso era a sua auctoridade, sempre
que fosse de encontro ã. doutrina reinante, e que, em taes casos,
não lhe ficava outra saída mais que retractar-se francamente.
Succedendo preg'ar e11e, em Avinhão, que aos bemaventurados,
no reino dos céus, não era Jado contemplar a Deus antes da.
re.:mrreição geral, suscitou a sna doutrina, em Paris, geral
reprovaçao. Os theologos lavral'am assentos, em que declararam
heretica a doutl'Ína do papa. Dessa deci::ião condemnatoria
mandou o rei lançar pregão ao som de trombetas, em Paris, e
intimou ao papa que sanccionasse o juizo dos doutores pari
sienses, que sabiam mais o que iJ porta crer do que os juristas
clericaes, nada ou muito pouco entendidos em theolog'ia. (H'l'H)

(.) Summa, 5, 6.
(.~) Ver a sua declaração em EYMERICI. DÚ'ectol', Illquisitor., pag, 295.
(... ) De consecr. pontit, Sermo 3, opp. ediç. Venet. 1578, pago 194. Accres

centa, porém; que parcce difficil permittir Deus que um pontifice peque contra a fé.
(.... ) Comment in Decr. 5, 39, f. 995, c( Papa etiam potest erl'al'e 'in {ide ».

diz á f. 1; cc et ideo 'lOn debet quis dicere: c,-edo icl quod c,-eclit Papa. sed
iltud quod credit ecclesia. et sic dicendo non e,-,-abit. )) (Tambem o ponti{ice
póde en-al- em pontos de fé; '''~sãq po,' que ninguem ~'Íga que aC"ed~ta o que
o papa cré, mas o q~le crê a ,g,-eJa; e ass~m ace'-ta,-a.) No repertol'lO da sua
obra conservou-se este passo; mas n~s edições ulteriores foi suppresso.

(..... ) Segnndo o que, em 1406, ante a asse~bJ,éa do clero fl'ancez, ~elatou .0
cardeal d'Ail1y, a mensagem (.10 rei ~o papa expl'l~!a-se em. termos mUito mais
saperos e mal soantes: « Qu",l se "evoquast ou qu ~lle (erolt a,-dre. (Que se ,-e-
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Ahi está o conceito que de muito tempo se professava em re
lação á curil.. Ndnhuma confiança lhe tinham, quel' em matel'ia
de doutrina, quer em matel'ia de the logia.

Já pela disput9.çJ.o, que acima deixámos' referiua, entl'e a
universidade de Pal'is e a oruepl dos dominicos, repre:ientad:t
por i{ ntson, pate teám-se quanta el'a'11 in:3epal'aveis '1'hom z
de Aquino e a infa11ibilidade papal. Di:~iam os dominicos:
Ponto por ponte) approvaram os papas a doutrina de '1'h0maz,
entre outras bu11as, na de Urb~tno V á Universidade de '1'olosa.
Os papa::> di"Lo testemunho, por conseg-uint , a favor de '1'homaz,
como '1'homaz o da em favor dos papas. Om, '1'homaz, com o
seu Cyri110 e:n punho, ensina que só aos papas incilmbe declarar
o que se ha de crer; que o approvar, ou cundemnar qualquer
dontrina sómente a elles :cabe.-Então accudiu a Faculd'1de enu
merando uma serie de erros de Thomaz, e precisamente, entre
e11es, a doutrina da infa11ibiliüade e ela co:npetencia exclusi V'a. d
papa. C'"J A e::>se erro ch1mava de heresia, sustentando sel'
notoria doutrina da igl'eja o appellar', em assumptos de fá, do
pontifice para o concilio geral, e, pOl' direit divino e humano,
competir a todos os b,ispos a attribl.liç;LO de julgoal' a crença
christã. A::>sim, pois, aind~ em 1388, a mais sábia corporaçãn
da igreja, aquella cuja infiuencia estava mais a3sente, repubava
a doutrina da iutl1libilidade dogmatica d,)s papas: Estabelecia
a universidad.e com toda a precisão a superioridade do concilio
em cousas de fé, co;nquanto eel'ta:nente nenhum dos theologos
pari:iiense:3 puzesse ~m dúvida a authenticidade do::> imponente:i
depoimentos produzidos por '1'homaz.

Erro das reordenagões

Os pl'oprio;; papa de3velavam-se com o maiol' cui(lalio em
faze!' que constantemente revi ved, e a dá vida acerca da slHt in
fallibiliuade dogmatica. Os mais sllbmissos e convictos adoi'a-

tractasse; aliás .malldal-o-hia queimm'.) Vêr Du CHASTENET, Nouv. Hist. du C011
cUe de Constance. Pal'l ,1718; Provas, pago 153. Viliani, cujo irmão eslava em
Avinhão a esse tempo, nào menciona tal faclo. '

(0) D'AI\GI,NTRÉ, Collect. judie., I, 2, 84.
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dores da grandeza romana devia.m fazer singulares pondera-
ções, ao observarem como era absolutamente balda a santa sé
de principios accentuados e fixos quanto ao dogma da consa
gração dos sacerdotes, que é uma das doutriuas' mais impor
tantes, mais fnndamentaes, e d'onde dependia toda a segurança
da consciencia religiosa e da vida ecclesiastica. Profund es
pan~o os devia tomar, ao percéberem que, n'essa questão" a cu
ria assignalara-se por contínuas oscillações, que, desde meiados
do seculo XII, communicara' tambem .~ eschola, como já, se
'cbsel'va em Pedro Lombardo.

Roma, desde o seculo VIII, como atl'az inrlicámos, decla
rara nullas certas ordenações, que, attento o caractel' immu
tavel da igTeja e as proprias regras estabelecidas acerca do sa
cram~nto, eram pel'ftlitame'nte válidas. Impuzeram-se reordpna
çües, que, sobre o fim do seculo IX, lançaram na maioi' desoi'dern
a igreja italian.a. Demais, a gTande extensão. da simonia de
parou aos papas (a Leão IX, por exemplo, n'U111 synodo romano),
occasiã.o ~e cassar grande numel'O de ordenn.ções, e decretar,
ou commetter elle mesmo, reordenações em chusma. (*) Leva
ram-n'o a effeito o::; pontifices meuiante um duplo sophi::;ma:
Sendo, en3inavam elles, a simonia (ou acquisiçãO de ordeu:
por dinheiro) uma verdadeira heresia, invalidavam-se por
ella as ordenações. Immenso foi o damno, que fizei'am os
papas; visto que, a esse tempo, na Italia inteira, rarissimos
padres e bispos era;n estremes de simonia. Em resultado, mi
lhões de leigos viram-se enleiados em funesta perplexidade
a respeito dos sacramen~os, que lhes haviam sido ministrados POI'

mã.o de sacerdotes, cujas ordens não tinham valia; até nas al
deias irromperam hostilidades e ódio' entre o povo e os padres;
não se podia atinar com solUÇão convinhavel 8: essa dúvida
universal: destruiu-se, e interrompeu-se a successão religiosa;
e nenhuma saída se vislumbrava, que evitasse esse dédalo de
incertezas e tribulação. Ainda não bastava: tambem na Alle
manha introduziram esse mesmo chaos. Dp.clararam-se ílTitas
a:, ordens administrada., pelos bi3pos que os papas haviam ex-

('j PETI\I DUllANJ opusc .• v, pago 419: « Leo IX plerosqua simoQjacos al
mala promotos tanquam noviter ordinavit. ,)

P. c, 2;
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commung-ado como adherentes a Henrique IV. O caso deu-se em
1085, no synodo de Quedlimburg- ("'), onde Othon, leg'ado pon
tificio, cassou as ordens aos bispos de Mog'uricia, Augsburgo e
Coira: e, entretanto, Pedro Damião, cuja auctoridade era tãO
poderosa, protestara energicamente, havi~ muito, contl'a esse
ar'bitrario tumulto de ordenações e reordenações. Othon, mais
tarde papa sob o nome de Urbano II, expressamente declarou
que eram nullas as ordens conferidas por um bispo simoniaco
(era a Wecilo que alludia aqui),' ainda que ~e simonia se não
podesse taxar o padre ordenado. C"..,.)

N'um synodo congregado em Placencia annuloll elle as con
sagrações de seu adversario Guibert de Ravenna, cassando,
porem, sómente as que Guibert conferira depois de excommungado
por Greg'orio. (H") Aqui commetteu opapa Jlm erro crasso, dei
xando a validade dos sacramento> á mercê de uma censura
ecclesia 'tica. Innocencio II fez, até, com que o seg'undo grande
concilio de Latr'ão fdsse cUfil?lice da sua demencia, irritando as
'ordenações dos scismaticos, isto é, dos bispos que tinham pugnado
pelo papa Anacleto, eleito pela m' ioria d03 cardeaes, e finado
pouco depois da eleiçELo. Era um acto de despotismo sacerdotal,
e, ao mesmo tempo, manifesta herdsia, que nELo tinha, sequer,
a desculpa desse imaginado horror a simonia, com que se ha
viam corado as reordenações anteriores:("*H) A,hi era a igreja ro
mana que, a despeito dos protestos clam9.dos, a e-paços, no seu
proprio gTemio, contra essa nociva usanya. das reordenações,
recaía de novo n'esse erro, incutindo na conscieneia e nas idéas
dos crentes uma confusao, que a igreja antiga nãO soífrel'ia, e
teria d 'scoberto m io seguro e prompto de reparar.

(") BERNtlLII, em PEl\TZ, 11{onument. VII, 442 ;-HARDUlN, Coneil., VI, 1, 614.

(•• ) Esse escl'ipt I de Urbano LI de~espel'ou os thoologos, que não podiam
ouvir ensi'n'lda pelo papa urna heresia evidente: Assim: VITASSE, T?"act. theol.,
ed. Venet, VI, 81, disse a este respeito: « Intl'incatissimus et dilTIcilimus locu5. )'

(... ) Goneil., ed. Labhe, X, 504.

("h') Coneil., pago 1009.



DA INI'ALLIBILlDADE DOS PAPAS

Falsificação da historia

211

Pouco tempo depois de Thomaz de Aquino, sobre fins do
secnlo x'r1r, sentiu-se precisã.O de novas falsidades.

Foi desta vez no terreno da historia que se aventnraram
a esteiar, a podel' de invenções, a fábrica dú systema papal,
e favorecer-lhe o adeantamento. Para quem quer que aprofun
dasse as cousas, era intuitiva a contradic.çã.o entre as antigas
fontes histol'icas e os novos livro de direito (Graciauo, a col
lecçao das decretaes, etc.) Entendeu- e, portanto, onveniente
expor a historia dos papas e imperadores a uma luz peculiar,
que sumisse essas contl'adicções, e ordenasse os factos em tal
disposição que o conteúdo dos livros juridicos fosse ratificado
pela historia. Desse problema incumbiu-se, por oedem cl
Clemente V, Martim de Tl'oppau, a quem appelidavam o Polaco,
em rasão de ter sido, em 1278, por Nicoláu III, nomeado para o
arcebispado de Gnesen. Era. elle penitenciário e capellão do
papa; o livro que eSGreveu, todos os juristas e canonista'
receberam ordem de appensal-o a Graciano e ás decreta.es:
todos os theologos tiveram que encorporal- a historia biblica
de Pedl'o Comestúr. - Ora, de todos os livros historicos da
edade média, era esse o mais divulgado, o menos veridico, o
mais fabuloso.

Muitas das invenções, que aquella obra encerra, . ao
meramente eifeito da carencia de senso historico, e não se podem
impntal' senão a essa ignorante credulidade, sempre anciosa de
maravilhas, que tanta medl'ança adquirira com o na 'cimento da'
orden monasticas. Boa parte, entl'etanto, era obra de cal ulo.
Ahi os pontifices, como no livro romano dos papas, ma' em
grã.u superior, haviam de figurar :na condição de 'oberano:> e
legi ladores da igreja inteira; d ahi nova força tinham de
as umir- as mentida phantasias do Pseudo-hdoro e as falsi
ficações de Graciano. Chegara a vez de reflectir- e na hist ria
a upremacia do papas sobre os imperadore. Denota e"'e
livro Ulll grande movimento retrógrado na al'te de e::.cre1'er
a histr,ria.. Esse recúamento proveio do influxo dos frades
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mendicantes, e mórmente dos dominicos; a illimitada propensao
delles a acreditl1.r em prodigios, seus esforços por peender
com as épochas primitivas a origem do systema papal, obsGu
receram essencialmente, do seculo XIII ao XV, as noções his
toricas, e, da altura a que já se tinha acimado a historia no
secuIo XII, novamente a precipitaram nas trevas. Estronuoso
testemunho é por si só desse profundo sossobro o facto de te['
logrado tamanho triumpho, e exercido tal influencia um livro
tão pifio e miseravel, t~o mentiro.'o de um a qutro extremo
como esse de Martim.

Egua1 empreza de expôr a .historia do impeJ'io e a da ig-reja
conforme os dados g'eegorianos commetteu o dominico Tolomeo
de Lucca, bibliothecario da sé apostolica e pro\'ido por Joã.o XXII,
em 1318, no bispàdo de Torcello. O conteúdo da sua historia.
ecclesiastica, que alcança a 1313, é muito mais rico, e expen
dido com muito mais espirito e talento que o pobre compendio
de Martim. No mesmo caso está a su1J. continuaçãO do Curso
de pol'ilica, principiado por Thúmaz (....), bem como os seus
ti nnaes, que dão éomeço em 1062. -A principal obl'a de Tolomeo
parece, as mais das vezes, um simples 'commentario a:J
livro juridico de Graciano e ao Pseudo-Isidoro, que aliás só por
iotermedio de Graciano conhecia. Paea bem dizer, não é o seu
livro, em relação aos doze primeiros seculos, mais que uma
tentativa de tran:'Íormar em historia connexa a collecçã.o das
decretaes e bem assim os artificias e falsificações dos dous auc
tores supranomeado:3. Como amo ·tra da sua historia da antiga
igreja, bastará citar o seguinte. Seg'undo a descripção delle ("" ....),
o papa Vig'ilio congregara em Constantinopla o quiuto con
cilio ecumenico;- alli se acatara como inviolaveI a magestacle
do pa.pa Vigílio, - e o impera 101' Justiniano, com exelllplar
devoç.iio, fizem boa avença com o pontifice.-Era as 'irn que, na
curift rumana, se escreYÍ:t a historia.. Esse methodo at.irava
principalmente a justificar com a hi:;toria as pretenções de Roma
ao senhorio do imperio allemilo, e demonstrar, aforça de facto",

(.) De Regimine p,·incipum. Com paz Tbumaz apenas o primeiro livro e alguns
capitulos do segundo; o J'~manescenLe do 20, e bem assim o 30 e 40 são de To
lomeo. Comparar: QUÉT1F ECHAIID, 1, 513.

(") PTOL. Luc., 895-899.
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os principios de que ella faúa alarde quanto ás eleições de reis
ou imperadoreE'.

Foi n'esses tempos que se operou gradualmente a trasla
dação do poutificado para mãos fl'ancezas. Estava então em
todo o seu esplendor o systema dos leg·ados. Desconhecido,
como era, esse systema na igreja antiga, parAceu mister a Gra
ciano encrustal-o na recente organisação por loeio de um falso
canon (I'), e de eni.i1o para cá entraram os bispos de Roma a
governar, e explorar a seu geito as igrejas nacionaes. Tinham
os papas anniquiJado a casa de Hohenstaufen, em beneficio do
reino da Italia meridional; tinham acclimado na Italia uma
rlynastia franceza e a influencia franceza. Pam leg'itimar taes
actos, não era sufficien te o vínculo de suzerania dos normandoiij
cumpria inventar outro titulo de direito. Por isso noticia-nos
Tulomeo qUg o imperador ConstantiuJ denl. e 'se reino em
presente ao papa" e designadamente como daditõa de mão a
mit J, lle que ficasse dispondo a seu livre aI vedl'io. (I''') Toda a
sua historia da igT(·~ja é amanhada assim, i. to é, ao talante das
necessidades que no curia e o dominicanos sentiam no anno de
1313. E:;trela o autor com estas palavras: « lhri.:to foi o pri
meiro papa.» E a este programma é sempre fiel. O segundo
papa foi Pedro, que, por sellS discipulos, fundou todas a prin
cipaes ig'l'ejas na Italia e na Gallia.

Foi Tolomeo tambem o primeiro ('1-'1'-1') que, por inlel'esse de
Roma, assoalhou a fabula da investidura dos principes eleitores
pelo papa Gregorio V no anno de 995. Era o complemento
daquella theol'ia da tl'a 'ladaÇ1o, ideada pOl' Alexandre III e
Innocencio III. Dizia Innocencio terem sido o papas que, tirando

(*) Dist., 94, c. 2, com a rubrica: « Excommunicetur qui legatum sedis ar.
impedire tentaverit. » O tópico é do P eudo-IsidlJro; ma , quanto lÍs funcções dos
bispos. aos qllaes simplesmente diz não quer que se 'uscitem obstaculos, lracta-as
apenas de um mudo geral. Supprimindu a palavra veçtraln, accrescenlando a ru
hrica de Graciano, arranjaram: « os legados, que podem excommungar a quem
quer que seja. »

(".1 PTOL. Luc., \066.

I''') E não Trionfo, como pretendeu FIUlWlJKRG. (De finium intel' eccles. et
Citlitatem 1'egwndol'um ,judicio, 1861 pago 2á. ) O trecho t,tmbem não é suppo lo
em Tltomaz, segundo elle cnida; nem o livro pertence a i.Egidius Colonna, como
pensa WATTI!NBACIl ( Fontes da IIistol'ia de A lll!manha. f> l4): riJas o tópico encon
tra-se na continuação de Tolomeo. Já Quétif e Echard apontaram essa partecipação
de Tolomeo na obra de Thomaz, e o facto de ler elle sido provavelmente o auc
tor dessa fabula dos principes eleitores, assim como foi o primeiro que a pO'l
em circulação.
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o imperio aos gregos, o transferiram aos francos, e que procederam
assim por seu proprio interesse, para asseg'urar a si mesmos
protecção mais eíficaz. (...) Com Cados Magno diz Tolomeo
teve fim, por preceito da igreja, o imperio dos .gregos. (H)
Bonifacio VIII conseguiu, até, levar o rei allemão A.lbrecht a
reconhecer formalmente que os papas tinham « transmittido o
illlperio », tinham concedido a certos principes o direito da elei
ÇãO, e conferiam aos reis e imperadores o poder do « g'ladio
temporal. » ("'H) A. essas accresciam as Dovas pretençoes, que
Clemente V foral o primeiro a reivindicar. A.:ffirmava este papa
que, de cada vez que vagava o thl'ono imperial, ao governo
imperial succediam sempre os successo~'es de s. Pedro,e que
todo imperador tinha de pre.~tar o juramento de fiel vas
sallagem ao bispo de Rorna.-João XXII, na sua lucta com
Llliz, poz immediatamente em serventia essas pretençües, tirando
d'ahi, como derradeira illação, a consequencia de que, durante a
vacancia do inípel'iwn, era elle por sua condição de papa, o admi
nistrador do impel'io; e de te raciocinio auferiu logo todo o seu
valor práctico. (HH) Resultados desses nfLO n'os'podia mais alcan
çaI> a cLll'ia com Graciano só e as decretaes; viu-se, portanto,
obrigada a soccorrer-se á numerosa cla 'se dos jlll'istas da côrte
papal, aos theolog'as dessa mesma côrte, como Trioufo elEgi
dias Colonna (*H "'), e aos historiógraphos pontificios Martim e
Tolomeo.

(*) Regist)·. ep. '29 e 6'2, e Decretai. c. 34 de elect. 1" 6.

( .. ) PTOL. Luc .• 974.

(***) RAYNALD, a. 1303, 8.

(•..• ) Comparar o P"ocessus 'in Ludovicum Bav., em MAIITENE, Thes. Anecd.'
U, 710 e segs. Ahi se depara uma ser ie de fabulas e falsificações, ao /;osto das de
Martim e Tolomeo, dirigida contra O imperador e seus partida rios. Entre outras:
a excommunbão do imperador .Arcadius pelo papa Illnocencio, a lenda de Cons
tantino. a de Theodoro, a par de uma farta collecção de contos, etc.

(..... ) Ou AEgidius Romanus, Gilles de Roma, Gilles Colonna ou Columna..
Entre as suas obras, as ignala-sR, quanto á que tão da ~uctoridade papal, o Tracta.do do
poder ecclesiastico, cUJa doutrina tem por thema esta maxima consagrada ~Ih (for
maes palavras): «Evideote é que a arte de governal' pqvos consiste em sUJeitai-os
ás leis da igreja, como a materia está sujeita fi forma.1> E a mesma theoria de Tho:
maz de Aquino, que submette as auctoridades civis ao sacerdocio: « ln lege Chr!stt
reges debentsacel'dOtibt's essesubjecti. » De Regimine P"incipum, lib. I, cal'. XIV.

(Nota do t"aductol' bl·asileil·O.)
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Falsificação da historia de Hespanha
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Comtudo, para certos paizes e certas ig-rejas houve ainda
pI'ecisão de mentiras especiaes, com que, por maior g'loria do
systema papal,' se lhes alteras e a sua historia particular. Esse
methodo foi practicado eflicazmente com a Hespanhl1. A este
paiz applicou-se a falsificação historica segundo um plano ainda
mais uniforme do que em parte nenhuma,

A antig-a igreja hespanhola, mas que nãO desconheces e
absolutamente o primauo dasé romana ("), conservara, todavia,
aute ella certa autonomia. Os synodos des a ig'l'eja, congrega
dos com grande regularidade, exerciam completa jurisdicçãO
obre os bispos e metropolitas. A's vezes, até, pronunciavam-se

contradizendo os papas em pontos de doutrina e ue fé. Tal
foi nomeadamente o caso do sy·nodo de Toledo, em 688, que
criticou severamente o escripto uo papa Benedicto, e com dureza
lhe reprehendeu te?' desmentido inpudentemente os Pawl'es da igrpja..
Na épocha da iuvasão arabe e até o fim do seculo XI (H), te e
a igreja he. panho1a sua vida part.icu1ar. Os papas não inter
vieram lá, senão !'ara vez e a longos intervallos. Ainda em prin·
cipios do seculo XII atte ta o arcebispo Diégo Gelmirez, zelo o
advogado do systema greg'ol'iano, que nenhum bispo hespanhol
obedecia então (no seculo antecedente), ou pagaya tributos á.
igreja romaua, e que a de Hespanha oh. errava, não a lei de
Roma, e sim a de Toledo. ("'",")

Tudo isso mudou á feição ele Roma, graças á influencia dos
mong-es de Cluny, que possuíam em Hespanha Iimitos mos-

(*) Izmono DE SEVILHA, especialmente, o mais il1ustre dos prelados e tbeo·
Jogos hespanhoes, accentuou a sua snbmissão á. é de Roma por um modo ainda
mais assignalado que o de costume eutre os biSpos do seu tempo. Vejam asna
carta ao duque Claudio.

(.*) MASDEU, HistoJ'Ía critica de Espana. xm, 2~8 e segs. Cerlifica o auelor
lJue, desde uma carta de Adriano 1, em 790, onde o papa estranhava alguns
abusos. nunca mais, no espaço de dous seeulos. houve relações e criptas entl'lI
o papas e a Hespanll3. No eculo XI, até Gregol'io VII. ainda essas relações
limi\avam-se a alguns objectos sem importancla.

(•••) Histada Compostellana, '253.-No vigesimo volume da Espana sagl'ada,
de FLORRZ.
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teiros e sés episcopaes; gmças á actividade de certas rainhas
francezas ; graças, emfim, á politica de alguns reis, que bus
cavam amparo em Roma. Já Gl'egorio VII, a~sim como se
tinha por auctorisac1o a reclam:1l' a /HungTia, a Russia, a
Provença e a Saxonia, afIil'm:wa tambem que, desde a anti
guitlade, tinha sido a Hespanha conslantemente propriedad@ da
s::mta sé. Posto que mais consequencias n~LO teve essa reivin
dicaçd.o, conseguiu-se, em 1085, acabar com o rito mosarabico,
e trocaI-o pelo de R:lma. Nomeou-se ·arcebispo de Toledo um
monge fl'ancez de Cluny, e, durante seculo e meio (até meiados
do XIII), labutou-se com affincada perseverança por captivar
a igreja de Hespanha. Entre os meios de que lançaram mão,
releva contar as mentiras hi::;toricas, de cuja redacção o pri
meil'o enca\'l'egado foi o bispo Pelnyo de Oviedo, e, depois, la
bispo Lucas de Tuy. AqueUe falsificon a chronica de Sampiro (1'),

inventou uma embaixacla da igreja hespanhola a JOão XXI1,
decreto.'3 deste papa, um syuodo congregado, por ordem delle,
em Ovi(~do e outros falsos testemunhas. O outro·, Lucas, des
cobriu uma mythologia sagnLda infinitamenLe mai::; vasta e bem
eng'enhada que a do seu collegu, amoldando a essa creação a hi..
toria antiga de Hespanha. Empenhado em provar que a igTeja
hespanhola estava desde os primeiros tempos em dependencia.
absoluta de Roma, fig'urou eUe o arcebi,'po Leandro como legado
pontificio, e falsificou do começo ao fim a historia de Isitloro, a
quem tTansforma em vigario do papa Gregol'io. (H) As des
venturas da Hespanha, a qneda do imperio dos godos, desig'
na-as eUe como occasionadas por um rei \"o\Titiza. que, sob pena
de morte, prohibira ao povo obedecer ao papa. Essa hi, toria
de Witiza não tem realidade nenhnma, a não sel' na imagi
nação inventiva de Luca:;; é pura fábula, do começo ao fim. (I'''"'")

(,) FLOIIIlZ, ESllana sa(J"acla, XIV, 410.

(") Ihi.. IX, 203-204.

(H.) Ch"onicon mundi na SCOTT! His]1ania illust"ala, IV, 6Q (( tstlld quidem
causa pereundi Hispanice fuíl II, diz Lucas A moralidade da fáhula era esta: A
existencia e a prosperidade da Hespanha acham-se intimamente ligadas á sub
missão ás ordens do papa. Toda a cbronica illlpira, escripta por 1236, é uma
de faç.ada mentira, uma. impostura, de um a outro extremo, lI'um gráu ainda mUIto
supel'lor ao que até hOJe em Hespanha se tem c"Jidado, ou, pelo menos, ao que
km-se ousado confessar.



DA INFALLIDILlD.\DR DOS r.\PAS

o falso Cyrillo
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As citações extractadas do Pseudo-Isidoro e os falsos ca
nanes conciliares, desde o começo do seculo XIV, tinham, abri.
gados de 'qualquer suspeita por Thomaz, seu abonador, man
tido sua força e. crédito na theologia. Por maravilhoso acaso,
de:3de o livro de Trionfo (1320) a 1450 não apparecem nenhuma
obra consagrada ao de:3envolvimento do systema papal. N'esse
momento, porém, a lucta eotre o concilio de Basiléa e o papa
Eug'enio IV trouxe á luz o livro do cardeal Torquemada, em
conflnencia com outras obras de somenos valia. O arrasoacto de
Torquernada, que, até BelIal'mino, passou como a apologia por
excelIencia do systema papal, baseava-se absolutamente nas
ficções eng'enhadas desde o Pseudo-Isidoro, e em espp,cial no
falso Cyrillo. Que se desconheça' a auctúridade de Thomaz,
diz o cardeal, vá; mas a ele Cyrillo! não fazer conta do seu
testemunho! é atrevimento que não se póde soffrer. O papa é
infalIivel; o poder de todos os demais bispos é derivação
do seu; os decretos de qualquer concilio, não os approvando
e11e, são nullos. ("')

Comprovava Torquemaà.a estas irnportanteR proposições com
citações falsas de Anacleto, de Clemente, do concilio de Chalce
donia, de Cyrillo, em summa, com um montão ele testernnnhos
imaginarias ou falsificados. Seguiram-lhe as pégadas, sob o
reinado de Leão X €i Clemente VII, os cardeaes Thomaz de Via,
ou Caetano, e Jacobazzi. (H) Melchior Cano apoiou-se firme-

[') De pontir. M .. et Gencl'alis Coltcilii aucto"itate, Vonel. 1563. pago 1,7.-:
Summa de ecclesia, Venet" 1561, pago 171. Apparatus s1~per decreto U?1tOnlS

G"cecon~m,Venet.. 1561., n. 366.
(H) Ope"a, ed. Sérry, Patav: 1734., pago 194: ," Cyrillus multo' evidentius

qUClm cetel'i a.uctores huic vontatl te tllnolllUm perlubet".;-a saber" que o papa
é o juiz infallivel da f~." Importa lêr ~ quinto li\'J'o da obra del.le, para fazer
idéa das trevas da médIa edade: por alil poder·se-lIa vêr a que ponto, ainda no
allno de 1503, 'quando saíram a publico os Loci de Canus, eslav~, sob. u.m
acorvo de falsificações e hul'las, sepultada e transtornada a verd~d~II'a .tradlçao
religiosa do poder da igreja. - ,verdade é que com Bellarml~ll, clOcoen~a
annos apenas mais tarde, pelOr ainda ficaram as cnusas: e ljlle nessa. mesma,
pal'te da sua obra, ainda mais demlldada appal'ece ~ hlstol'la. A. s6 dllT~rença
que ha entre os dous auctores é que Canus era chao e convencido na. suas
crenças, o que .iii se não póde a\legar de Be\larmlOo.

1'. C.
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mente em Cp'illo, de que o seu Thomaz de A.quino se fizera
fiador, no que foi imitado por Bellarmino e pelos jesuitas que
o seguiram.

Foram os dominicos Nicolai, Le Quien, Quétif e Échard os
primeiros a confessar que o mestre delles, Thomaz, fôra embelle
cada por um burlão, e que, apoz elle, todo o exercito dos ca
nonistas e theolog-os, que lhe tinham acompanhado as pisada.,
caíra n'um laço (.), e desencaminha,ra-se. ·Por outro lado,
os jesuitas (entre os quaes um sabia como Labbe) sacrificaram
as de<;retaes do Psendo-Isidoro, mostrando-se, entretanto, ainda.
resolutos a defender Cyrillo. (H) Na rtalia, ainda em 1713, o
professor Andruzzi, de Bolonha, na sua controversia contra o
.patriarcha Dositheus, citava, como argumento irresisti,el, o
principal los phanta iados trechos de Cyrillo. (H.)

Os interdictos

A todos os meios, que os papas empregaram, para sustentaI'
a sua auctoridade temporal, e que tinham valido a elar cada
vez mais aura á idéa da sua infaUibilidade, carecemos tambem
junctaros interdictos, com que os pontifices puniam tão frequen
temente paizes inteiros.

Diziam que o representante de Deus na tena obra como Deus,
o qual muitas vezes envolve os innocentes na mesma condemna
Ção com um exiguo numero de cu~pados. Qnem teria, portanto,
animo ue protestar'? A.nda o vice-deus sob a direcção divina;
logo, não se lhe pode applicar aos actos a bitola trivial dajus-

. tiça humana. Em dest'arte que, suppondo oriundas de inspi
ração d.iYina as acções dos papas, deduziam d'ahi a sua infallibili
dade em materia de doutrina, e, pela inversa, concluiam tambem

(.) LIl QUIEN, sobre todos, abre-se com muita clareza na sua Panoplià contra
schisma Gl'cecorum. que appal'eceu em Paris, em 1718, sob o nome de Estevam
de Altimul'a, em 1718. Vêl' a prefação (Pl·r.etatio) , pago XV-XVII.

(") l1e SC1-ipt01'ibus eccles., Paris, 1660. I, 244. Abroquelaram-se elle e Bel
larmino com a pretensa justificativa de que o Thesaurus de Cyrillo não chegál'a
aos nos os dias senão em fragmentos. Dupin, Ceilliel', Oudin e outros ha muito
que fizeram justiça a mais essa falsidade.

(".) Vetus Grrecia de Romana sedp:pn;ecla1'e sentiens, Vellet., 171'1, pago 219.
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desta para aquella; facto que ainda hoje::;e dá entre o povo, e até
entre'o clero, particularmente nos paize romanos.-Em verdade
os pr0p.1'ios papas confessaram, no seu novo livro de uireito
tsexto livro das decretae), que os interelictos produziam as
mais' funestas consequencias qnanto á piedade do povo; que por
elles se esp.1'·aiava a impiedade, pullulavam a: heresias, innu
meros perigos salteavam as almas, e perdia a ig'l'eja as oblações,
que se lhe deviam. ('1') Mas, com reconhecerem tudo isso, ainda
assim, os papas de,spediram seL1S interdictos mais profusamente do
que nunca; sendo que na Al.lemanha, durante a intel'luinavel
pendencia com o imperador Luiz o B,'wal'O, transpoz o interdicto
a maior duraçi:LO que jamais se vira n'esse paiz. Parecia que
Roma 'tiQ-ha por proposito al'l'anCar pem da raizes do coraçi1o
humano a doutrina evangelica dos direitos do christí1O, e, em
troco·, avezar os homens a considerar-se como Uill rebanho
,destituido de vontade perante o papa, ou, por fallarmos como
AIvaro Pelayo, ensinar-lhes a buscar refugio na mi3el'icordia do
papa contra a sua ving'ança, bem que aliás muita vez essa mi
sericordia se lhes recusasse.-Teve esse procedimento diversissimos
resultados, .segundo o caracter de cada nacionalidade. Á mnneira
que certos povos começaram a vacillar mais, de dia em dià,
quanto á divindade elos direitos de um papado fautor de
tantos abusos; á medida que entre elles disseminava-se um
germen, que, cento e cincoenta annos depois, se desatou em
fl'llc~os; antros, ao emvez desses, chegavam a convencer-se de
que o papado era, á imagem da Di vindade, uma potencia
mystel'iosa, cujos arcano~ se ni10 haviam de. P~l'S(}l'Iltar, cnjos
designios eram insondaveis, e de q'le todos se deviam fiar ás cegas,
como de soberana illuminada lá de cima, e dirigida por celeste
inspiração.

Por paradoxal que se affigUl'e, é, todavia, facto historico
que, quanto mais deploravel e repulsivo tornava-se o procedi
mento dos papas, tanto mais arrastauas sentiam-se as almas
pias a procurar guarida na infallibilidade do Padre Santo: dir
se-hia que buscavam couto contra as suas proprias dúvidas,
contea o proprio desalento, contra o espectaculo angustioso

(') Cap. ult. de sento excomm. in Seu;to.
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desf'a igreja talada pelas exempções, pelos privilegias, pelas in
dulgencias, etc. Em nome ainda que fosse apenas do sentimento
christao, deveriam essas almas pias ter fustigado semelhantes
abusos, e muitos outros, como grave peccado contl:a a igreja.
Mas a educação adoptada o obstava; porque, desde a infancia,
lhes ensinavam que o papa era o dono e senhor da ig-reja; que·
ning'uem tinha o direito de lhe fazer rosto, ou requerer-lhe
contas dos seus actos. Já no fim do seculo 'XII, e~ Pedro
Cantor, póde-se estudar esse estranho phenomeno. E' de receiar,
diz elle, que as exempções pontificias provoquem uma geral de
serção do imperio espit'itual de Roma; porque, com a Escrip
tlW\ santa não ha justificaI-as. Mas, por outra parte, é sacri
lega a presumpção de censurar o que o papa faz. Deus não
tleixa que a ig'J'eja romana caia em erro; logo, devemos crêr
que o papa, se obra assim, é por ordem do Espirita Santo,
afim de que algum dia, removidos os demais chefes da igreja,
reine sobre ella sósinho. (..)

o scisma

No seculo XV, porém, entrou a igl'eja n'uma pl.lase, que
forçou il'l'esis ti velmente até o:; mais resoluto:; adoradol'e:; çLo
ystema papal a duvidar do seu idolo.

O long'o scisma que, por mais de quarenta anuas, paten
teou ao mundo o espectaculo inaudito de duas curias, uma ita
liana, em Roma, outra, em A.vinhãO, franceza, e de dous papa'
inimigos a se amaldiçoarem mutuamente, abalou essa aucto
ridade, que, ainda sob os ultimas papas, antes de 13'16, pas
sava por iuexpugnavel.-O revez que, ao começaI' desse seculo,
so~rera o papado na pessoa de Bonifacio VIII, tiuha-se quasi de
to<.lo em todo apagado da memoria dos homens, em conse
quencia do triumpho tão cabal, que, pouco depois, alcançara
elle contra a A.llemanha e o imperador Luiz. Os eífeitos dessa
primeira humilhação não se advertiram na vida real; na es
chola e nos escriptos do:; j urisconsultos francezes é que foram

(') VerÕum abbreviatum, ad. Galopinus, pago 114.
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mais sensiveis. O imperio e a unidade allpmã perderam lenta
mente o sangue por essa feriua que lhes abrira a politica papal,
encarniçaua, havia seculos, contra elles. A igreja allemã desa
prenueu intei ramente a considerar-se como um todo organico,
esquecendo que outr'ora houvera synodos allemães, synodos na
cionaes. -« Di ~>jdir para reinar», tal foi o processo experimen
tado especialmente no C01'pO ecclesiastico allemão; e força é
dizer que surtiu admiravel effeito.

Resulton o cisma da lucta entre duas naçües, que se dila
ceravam mutuamente pela posse do papado, Queriam o ita
lianos recobrai-a, e o francezes nãO n'a queriam perdei'.

A consequencia foi que de 1378 a 1409 jazeu o occidente
dividido entre duas obediencias,-e, de 1409 a 1415, dissidente
entre tres Padres Santos..-Fôra eleito um napolitano, Urbano
VI. ("') A primeira pequena tentativa de reforma qne fez, deu
rebate ao scisma, Pouco depois de elevado ao throno, an
nunciou elle aos cardeaes que excommung'aria d mitre elles
todos os simoniacos. :Mas a simonia era, havia muito, o pão
quotidiano, de que se nutria a cm'ia, o ar que re 'pirava. em
a simonia a machina havia de parar forçosamente, e, dentro
em pouco, desag'gregar-se, Os cardeaes, lá segundo o seu
modo de vêl', tinham toda a rasão, quando affil'mavam que,
se não fosse a simonia, era impo~sivel accudirem ao preciso,
e terem que comei'. Por via d isso de ampararam o papa,
e procederam á eleição de um ageitado ao go. to delles, que foi
Clemente VII. Qnal das duas eleições era a genuina, a le
gitima'? A de Urbano VI'? ou a de Clemente VII'? Ninguem o
sabia. Bem lançadas as contas, a 'sim n uma como TI'outra ha
viam oocorrido certos incidente ,que, legalmente, annnlavam-n'a '
ambas.- Os advogados das duas partes demonstraram, cada
qnal com fundamentos irrefutaveis, que o poutifice da pal'ciali
dade opposta não íillha nenhum t1il'eito a que o reconhec,essem;
e cada um inculcava por verdadeiro o seu.-Havia n um e n'outro
campo homens que a igreja mais tarde clas ificon entre os
sant0s, e que a esse tempo amaldiçoavam-se reciprQr,ament .
Do lado francez Pedro de Luxembllrg'o, Vicente FerreI" do

(') TaOMAZ DI! ACllIlNO, de c,'eat. Urbani, em lURATORl, lll, II, 721.
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lado italiano, Catharina de Sienne e a sueca homonyma desta.
-"N'esse meio tempo existiam dilas curias papaes, dous collegios
cardinalicios, Cada cur:ia sentia por effeito d·a Goncurrencia
diminuidos os proventos j c~da qual .estava determinada a ag'
gravar ao infinito a pressão dos tributos, a extorquir todo o

• dinheit'o da igreja j e ambas eram de uma fecundidade inex
hall'rivel no inventar novos meios espir'ituaes de lucro, ambas
incomparavelmente espertas em sacar ainda mais grosso ren
dimento dos recursos já em voga.

A quanta p~nalidades, a quantas fórmulas <le excommu
nhão, a quantas maldicções tinha Roma eligenhado, havia seculos,
nas sua luctas com os príncipes seeulares, a tudo recorria
então ca<la um dos papas contra o seu rivaI. Considerado
por seus pat'ciaps como esposo e senhol' da igreja, como repre
sentante de Deus na terra, como doutor infallivel na christan
dade, via-se elIe, entretanto, nos escriptos do partido adverso
e do alto dos pulpitos da igl'eja opposta, profligado como infame
apostata, como herr:'ge, como Antichristo, como idolo destinado
á perdição eterna.

Delicada e penosa era a situação para todos os sectal'ios da
infallibilidade papal. Encerrava-os, um labyrintho sem saída.
Necessariamente exigia a noção da infallibilidade que o indi
vi/lua que se achasse metti<lo na pos~e exclusiva da verdade, e
que fize" 'e segura· as crenças á igreja inteira, ~osse de todos
acceito sem possibilidade de hesitação. De feito, quanto á
pessoa do verdadBüo papa, não devia existir mais vacillação que
a respeito da santa E''CI'iptura. Mas o certo é que cada qual, de
'i para si, havia de confessar' que era apenas o acaso do seu

domicilio u'este ou n'aquelle paiz o que lhe detel'llllnaVa a prefe
rencia, o que o fazia seguidor de um ou do outro papa, acerca
de cuja legitimIdade nada lhe con tava ~enão que a Outl'R
meia qhl'istandade a repellia. O hespanhol e o fl'ancez accei
tavam a Clemente VII ou a Benedicto XIII j o italiano e o
inglez, a Urbano VI ou a Bonifacio IX.

Mai~ funesta COIl 'a era ainda a antiga preten.. ão, desvela
damente nutrida pelos papas durante' muitos eculos, de que
fóra da communhão vontificia nullos eram os sacramentos e as
ordens, Arrebanhava ainda, n~'j, Italia, este parecer um sem
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numero de adherentes. Coluccio Salutato (lo), secretario do
papa, desenha em vi vas côres a incerteza universal, a ag'onia
que o scisma gerara em todas as consciencias. Como pa
pista, conclue ~lle que, sendo todo poder ecc1esiastico ema
naÇilo do papa, e não possuindo auctoridade nenhuma um papa
ue eleiçilo irregular, nenhuma auctoridade pode elle transmittil'
a ninguem; por çmde. prosegue, todos os padres e bispos con
sagrados apoz o fallecimento de Gregol'io XI silo incapaze de
administrar os sacramentos. Portanto, diz Coluccio, o fiel que
prostra-se a Eucharistia consagrada por um sacerdote ordenado
no scisma, adora um idolo. Taes eram as condic.:ües da chris
tandade no occidente. Mas. por felicidade, ningnem, na França,
na Inglaterra, na Hespanha, na A.llemanha, pensava, acerca
das clausulas req neridas para validade das ordens e dos sacra
mentos, como, na Italia ou na curia pontifical.

Os homens que tinham algum conhecimento da antiga
,constitlliçilo da igreja caíram entilo em que essa immensa des
ordem, a qual durallte trinta annos se não de cobrira remedio
alg'um, tinha suas raizes todas n'esse systema gregoriano de'
el1"olvido até aquelle tempo. D'ahi irrompeu um vigoroso
desejo de volverem ao sy ternn episcopal, até onde, pelo menos,
o deixava. transparecer o aceno Ele falsidade, que o afogava,
e a escuridade sob a qual jazia em rui nas a historia da ig'l'eja.
Sentia-se que sob o antigo systema fôra impossivel na igTeja
humilhaçã.o tamanha e tão profundo assolamento. De dia para
dia adeantava-~e a confianc.:a n'um concilio geral, que estavam
periJuadidos ser o unico alvitre capaz de reunificar a igTeja, e
pôr peias ao despotismo pont.ificio. Allemães, como Henrique
de Lang'enstein e Nicolau Cusa: francezes, como d'A.illy,
Gerson, Clemange: italianos, como Zabarella; hespanhoes, como
Escobal' e João de Segoviá. chegavam, por fins do seculo XIV
e começos do XV, a um resultado commum em relaçã.o a pontos
essenciaes; porque todos, empenhados em reg'enerar a igTeja,
peno avam accordes em reformal-a de cima a baixo, e partir os
ferros, com que a cnria a encadeara. Já todos os que na igreja

(+) 'uma carta ao ma?-gl-ave Jost de foravia. 1IrATERXE, Thesau?-. A,necd.
TI, 11;'9: « Quis nescit ex vitiosa paJte veros epi r.opos sse Don posse?» E de
. 'envol ve detidamente e. te tllema.
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sobresaíam pelo espirito ou pelo saber, manifestavam-se desde
certo tempo contra o papado, propug'nando o direito da
igreja e a liberdade dos concilios. Chegou a resoar com força a
voz dos que reputavam superfina uma instituiçãO tão degene
rada e abusiva como a sé romana; mas debalde. A publica
opinião admittia sempre a neces idade da sua existeucia, reco
nhecendo tambem, comtlldo, a imperiosa precisão de lhe de
pnrar e restringir a auctoridade.

O primeiro tentame, que se fez, para congregar um conci
lio verdadeiro, livre e autonomo, surtiu pleno effeito. Em 'vez
dessas sombras de synodos, que se costumavam havia tres
seculos, synodos onde os bispos compareciam tão s6mente para
ouvir a leitura dos decretos pontificios, e logo depois voltar,
junctou-se em PÍ5a, no anno de 1409, um' concilio de todas as
partes da Europa, no qual poude-se fallar e votar livremente.
Olharam os contemporaneos como uma grande acção o facto de
se terem deposto dons papas, Gregorio XlI e Benedicto XIII, e
eleito outro, Alexandre V. Mas a vitalidade do concilio pareceu
como esgotada por es~e esforço. A presença do papa, ao
qual, uma vez eleito, aggreg'ava-se logo todo o grupo dos car
deaes, não consentiu que ao menos se emprehendesse .uma tenta
tiva de reforma ecclesiastica; e, todavia, esse papa era apena~

creatura do synodo. O que Alexandre permittiu, quanto a re
formas, foi insignificante.-Emtanto, não se havendo cl:'-rvado os
outros dous papas ás decisqes do concilio, logrou a igreja a esse
tempo tres chefes, como já succedera em 1048, sendo, porém,
grandemente mai consideravel a ig-reja do papa' eleito no
synodo.

Conoilio de Constança

Para dar de todo effectivamente a queda ao systema romano,
mister foi que se eleges:-:e para o throno de s. Pedro o homem,
seguudo a linguagem de um contempOJ'ane;>, mais abjecto e in
famado que se poude encontrar. .(-V-) Balthazar Cossa, Jo~(o

(+) JUSTliI'GER, Chronique de Bej'ne. pago 276: "O homem mais infamado que
e podia encontrar, conforme se averiguou, quando, no concilio de Constança, lhe

descobriram as torpezas.»
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XXIII, foi O i'ndividuo que pela maior parte os christãos
reconhecemm como papa, até ao dia da sua deposiçãO. Desse
momento em deante, porém, alcançou-se afinal um verdadeiro
triumpho, não só contra as pessoas, como contra o proprio pa
pado, Para vingar esse resultado, foi necessaria uma assembléa
como o concilio de Constança (1414-1418). Era a mais numerosa
que nunca se vira no occidente; concorreram a ella tre
7-entos bispos, os deputados de quinze universidades e tre
zentos doutores, todos, por conseguinte, pessoas que não, e
achavam na delicada situação de precisarem reformar abusos,
a que elIes mesmos devessem sua3 dignidades e beneficias. Teve
esta assembléa que inaugurar a nova maneira de votação
por nações, posto de parte o antigo methodo de votar por ca
beças; porque, a não se precatarem assim, tudo se mallograria
ante o numero dos bispos italianos, que, pela maior parte, con
sideravam seu natural -mister sustentar a curia e o systema
papal, como fonte, que era, de riquezas para seu paiz, A cor
rupção da igreja e, por inevitavel consequencia, a depressão
da moralidade publica, haviam causado na Italia devastações
mais profundas que n'outra qualquer nação; e, a esse tempo,
como depois, via-se que eram os bispos italianos os que d'entre
todos mais obstinadamente oppunham-se a toda reforma salutar.

Com o concilio de Constança raiou nma estrella de espe
rança pal'a a ig'reja allemã. Fortuna seria que o concilio tivesse
encerrado homens capazes de aproveitar as circumstancias favo
raveis, e não deixaI-as cair. Animado por ardente zelo de accudir
á igl'eja enferma, teve o 110VO rei Sigismundo artes de levar
por modo talo papa João (muito ameaçado então na Italia), que
o forçou a eleger para o concilio a cidade allemã de Constauça,
onde compareceu em pessoa, não obstante certa resistencia que
encontrou. Trezentos annos havia que os italianos e os fmncezes
tinham conseguido excluir os Rllemãe':1 de toda comparteci
'pação activa nos negocios geraes da igTeja, Eram elles, com os
inglezes, a nação que menor papel representára nos info!,tnnios
do scisma. De feito, a curia compuzera-se sempre de fran
cezes e italianos, e nem sequer em dóse infinitesimal ti vera
jamais entrada alli· o elemento germanico. Maior damno pade
cera, do qn cansal'a, o ('lel'o allemllo. Dest'artel uM sendo a

I'. c. ' 29
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corrupção ecc1esiastica em Allemanha um producto autochthone
do povo g-ermanico, tornara-se clamorosa, intoleravel: era uma
epidemia estl'ang-eira, trazida do sul, e assimilada a um orga
nismo debil.

O synodo de Constança promulgou, no celebre decreto das
sessQe~ 4,4 e 5. a, a proposiçãO seg'uinte: Todo concilio ecumenicl}
ngttlar'mente r,onvocado assWlne de Clwisto a sua anctor'idade; todos,
inclttido o papa, lhe esteio sujeitos em as.mmptos de fé; todos, na hie
rarchia ecclesiastica, do primei?'O ao ultimo gráu, lhe devem obedien
cia, ,quer' no extingui?' o scisrna, q'uer no reformar' a igr'eja.»
Nem u.ma só voz, sequer, el'gueu-se e protestou. .

Decisão era eS'a antiga e primitiva em sua concepção, f~rtil

de cousequencias, prenhe de futuro, tal como nenhum concilio
formulara jamais outra, e cúnforme aos sentimentos que a igTeja
professava antes do Pseudo-I(3idoro. Em compensação, porém,
fig-urou-se ella aos contempol'aneos uma innovação audaz: tl10
contraria e possante fôra a correnteza num larg'o discurso de
tempo; tanto haviam os papas sobranceado acima. dos hll
mildes synod,?s, escravos silenciosos, que lhes obedeceram desde
1179 a 131l.

Ineluctavel é o direito do synodo a chamar-se ecumenico:
de muito pequena monta eram, para contestar-lhe esse direito, as
duas fracções dissidentes das outras obediencias. Os cardeaes
tinham desertado a Gregorio XIJ. e Benedict:> XIII; o que ~e

podia considerar como ig-reja romana fazia parte do concilio de
Constança,

Se o papa em materia de fé está sujeito ao concilio, a con
sequencia vem a ser que nl10 é infaUi vel; assim como tambem,
pelo CDn eguinte, é a igTeja, repre entada pelo concilio, não o
papa, quem fica sendo a depos)taria das promessas de Christo,
Pode, portanto, o papa, sem o concilio, cair em erro, e por erro
de doutrina soffrp-r um' julg'amento conciliar. Este raciociuio
era claro e irrefutavel. Comtndo, não era o artigo respeitante
a fé o que mais amargurava os cardeaes, sim o decreto das
reformas. A theoria que mandava, em baso de heresia, submetter
o papa á sentença do tribunal da igreja, isto é, do concilio, era
acceita no universo sem oppOSiÇãO, desde que se inserira no~

livro de dirf'ito o canon de Bonifacif)' comquanto, para bem
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dizer, essa theol'ia não fosse facil de coadnnar- e com a doutrina
da infallibilidade, preconisada n esses mesmos livros jurídicos,
e propagada pelós theologos. Entretanto, bem que tão amea
çadores fossem para 'a curia e~ses decretos, não ousaram os car
deaes negar-lhes assentimento.

_São essas resoluções do concilio de Constança talvez o mais
extraorilinario acontecimento de toda a l;listoria dog'matica da
igreja christã. A. propria contextura da sua redacção importa,
sem dúvida nenhuma, a idéa de serem ellas havidas por artigos
de fé, e fixarem dogmaticamente a doutrina do pedel' d~ igTeja,
Eram a negação do systema papal na sua essencia, o qual, bem
que de mo'do tacito, ficara assim eloquentemente capitulado ele
erro e abnso. Esse systema, que reinar?, durante secnlos na admi
nistração da igreja; que fora en::sinado nos livros juridicos, nas
escholas mona;~ticas de theologia, principalmente pelos discipulus
de Thomaz; que entl'ava, ou implicita, ou formalmente, nos
manifestos pontificios, em todas as de.::isõe papaes, nas novas
fontes do direito ecclesiastico; eS'e systema já não achava então
nma só voz, que lhe tomasse a defesa, ningnem que protestasse
contra a doutrina do concilio de Constança, ninJSuem qne ti vesse
idéa de a con trariar.

Nada é de espantar n essa universal approvação: tão mons
truoso tornara-se o estado da ig'reja; tão prodigiosamente se
excedera a somma de fraquezas e imperfeições humanas que,
ainda nas melhores communidades, é sempre de suppor e es
cusar; taes proporções adquirira a olhos vistos a incessante trans
gressão das leis divinas e dos decretos da igreja antiga; que
todo o mundo comprehendia não se dever lançar á conta dos
individuos, ma.. ao systema vigente, complexamente encarado,
a responsabilidade de tantas infel.mias. A elle é que cumpria
aecusar de ter convertido a administração da igreja em ma
china de dinheiro, em vaEta empreza financei ra; elle era o
só auctor dessa transformação de uma igreja li vre, que em
'ommum concertava e deciJia os seu. negocio~, n'um dominio

de compressão, g-o vernado absolutamente por um individ uo,
e oligarchicamente explol'ado por muito.. Na carta que, em
1408, endereçaram os cardeaes ao papa. Gregorio, diziam: a
igreja, da planta dos pés ao alto da cabeça, não ha, sequer, um
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ponto Ena. (..) -Se tivessem querido fallar sem rodeio~, o que
haviam de dizer seria: « Somos nós, nossos collegas, teus an
teyessores e a curia que te.mos envenenado ininterruptamente a
igreja: aqui está porque elIa de enfêrma vae perecendo. »)

É certo que pouco consideravel era o numero dQS que, a
par do mal, acertaram-lhe tambem com as verdadeiras causas.
Mas esses poucos exprimiam lucidamente isso de que todos
tinham esse vago sentimento. Reforma na cabeça, reforma em
todos os membros : tal era a senha na Europa inteira; toda 'a
gente en.tendia havjer-se de começar pela cabeç~, que era Roma,
para ser posshel tentar uma reforma dos membros adherentes.

Estavam todos, em geral, concordes em que qualquer ponti- '
fice, por bem intencionado que acaso fosse, não teria forças para
executar essas reformas; porque a palavra Te{orma era, em
definitiva, synonimo de mudança de systema.. Muda ficava.,
em presença desta evidencia, a sabedoria das duas escholas
(os canonistas e theologos das diversas ordens), edificada em
fundamentos caducos. Força lhes foi, portanto, calar-se, appro
vando, como Tudeschi e muitos dominicanos, os decretos de
Constança. A. opinião publica da christandade, orient;lda, pro
vada por quarenta annos de polemica, em Paris, em A.vinhão,
em Roma, em Pisa e nas uni versiJades de AIlemanh>t, levava
de vencida todas as resistencias.

Nem o papa recentemente eleito pelo copcilio podia fazer
outra cousa que declarar-se em harmonia com os sentimentos
delle. Verdade é que fora devotado parcial de João XXIII, a quem
nlio desamparou senão no momento extremo, para comparecer
ao synodo. Mas ao depois já era papa, e só o era em conse
quencia da deposiçãO de seu antecessor, a qual apoiava-se ex
clusivamente no novo decreto, isto é, n-o systema episcopal. Nao
tinham deposto a João por obstar a união da igreja, mas tao
sómente por desobediente e perjuro ao concilio, pelos crimes
que perpetrara, e mediante um proces o regular, que soffreu.
Uma ratificação expres'a desse decreto por Martinho V pare
cel'ia então de todo superfina e até, contraria ao espirita do
decreto. Fora como se o filho presumi 'se legitimar o pae; visto. .,

n RAYNALD, a. 1408.
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que por força do decreto é que eUe era papa. Se de qualquer
modo lhe quizesse ir ele encontro, primeiro que o fizesse, cons
trangel-o-hiam a abdicar, e ceder a vez a out~o pontifice. Com
prehendia elle optimamente que não 111e era possivel, como fôra,
durante os duzentos anuos transactos, a seus antece 'ores, fazer
garbo da pretençao de soberano da igreja inteira, congTegada ou
representada no concilio. Deste ponto discor,reu elle claramente
na sua buna contra a doutrina de Wiklef. Re 'ponliendo á phra 'e
-não .J dOILt1'Úta essencial á sal'vação a sttpremacia da ig/'pJa 1'0
mana em nlação ás outras-, escreveu o papa: É en'o, se .TVikle!'
p01' « igreja romana » qttPl' diteI' a t:g1'eJa geral, Ott o concilio, ou
ainda se nega o primado 'do papa sobre as demais igrejas con-
~jderadas individualmente. » (")

Pelos fins do concilio, teve Martinho V occasião de declarar
que confil'mava todas as resoluções concilians adoptadas em
Constança. Com esta maneira de exprimir- 'e, queria elIe deixar
nüo ratificadas duas resoluções, relativas .a' annatas e a um
livro do dominico Falkenberg,- que se tinham assentado, nüo
em sessão geral do concilio, mas nas congregações das diversas
nacionalidades. (H)

As outras duas obecliencias, quando, mais tarue, auhoriram
ao concilio, acceital'am-lhe tambem as decio ões e decretos. Pó
de-se fLssegurar desse facto quem lêr a concordata de Nar
bonna, proclamada na ,iigésima ,es:>ão, onde e en umeram,
conforme os decretos das ses ões 4.' e 5.', a materias da com
petencia conciliaI'.

Deposto qne foi JOãO, e logTalia. a abdicação de Gregorio
XII,' surgiu uma conjunctura, em que, separando-se, travaram
romano, e allemães uma lucta significativa. Reclamavam os
ulJemães e inglezes que, antes de eleg'el'-'e o novo papa, se met
te sem hombros á tarefa mai' agora e mais momentosa do conci-

n « Super alias ecclesbs particulares H; porLanLo, nada de - c< primaLu
super ecclesiam uuiversalem aut concilium generalem H-,-O que condiz inteira
mente com os decretos de Constança. O mesmo sentir paLenteia-se nos quesiLos
que, por ordem de Martinho, e haviam de fazer a todo seclario de Wiklef ou de
!luss. Consistiam elles em saber se o examinando cria 'el" o papa o succe SOl' de
Pedro" habens supremam aucloriLatem in Ecclesia Dei )l-. (\ Dão-c< in Ecclesiam
Dei. ))-Perguntavam-Ihe tambem se acrediLava que todo concilio geral, inclusive
o de Constança, representasse a igreja universal.

(. ') Conciliariter, ahi, contrapõe-se a nationalitel',
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lio, á reforma da igreja; porquanto, ainda recentemente, em
Pisa, verificara-se que a eleição do papa impossibilitava log'o
ao nascedouro todo e qualquer projecto de reforma. Porém
os cardeaes e, com elles, os' italianos e francezes, levados
estes de ciumes pela eminente situaçi.""LO do rei !111emão Sigis
mnndb, instavam apressurados que se elegesse o papa antes
da reforma. Prudente e impávidamente png'nou Sig'ismundo,
sem treguas nem descanço, pela causa da igreja, do imperio
e, elo P0VO allemão, que, com justiça, chamava-se, a esse
tempo; « a nação pia, soffrida, humilde e, comtudo, nfLO de
todo impotente. » ("') Se ella entã.O di 'puzesse de um pouco
menos paciencia e humildade, tendo, em compensação, um
pouco mais dessa pujança que a união incute, não se teria
consummado, em 1417, o desbarato da causa allemã e da 13ua
igreja; ter-se-hia evitado o levantamento de 1517, a divisão do
paiz em duas religiões, a gue1'l'a dos tl'inta annos· e muita
outra cousa.

Os cardeae e, com elles, os romanos, levaram a melhor,
depois de ter suboruado o' ing'lezes e alguns prelados alle
mães, ~omo o arcebispo de Riga, o bispo de Coim e o de Leu
tomischel. (H)-Poucas semanas depois de eleito o novo papa,
ostentavam-se em todo o seu luxuriante e plendor, com Mar
tinho V, a curia e o curialismo. As nov~s regras de chancellaria,
publicadas quasi logo paI' Martinho, deviam ter des~errado o'
olhos a esses francezes de tão eLlI'ta vista, mostrando-lhes que,
com tal systema de beneficios, manter-se-hiam intactos todos
esses execrandos abusos, toda essa corrupção fiscal. (H")

Poucas reformas se levaram a cabo; as ulceras e chagas
mais extensas no corpo da igTeja ficaram descuradas. Mal,tinho
::;abia ás mil mal'avill1as a manha de eparar os povos mediante
negociaçõe directas e tractados especiaes com cada um delIes.
As dnas concordatas que celebrou, de uma parte com á corpo-

(,) Ver DE HARD'l'. Aet, Cone. Consto IV, 14l9.

(,,) Ver DE HARDT, Aet. Cone. Consto IV, H27. E' Leulomiscbel uma pe
quena cidade nos estados austriacos (Bobemia).

(''') Ver DE ItiRDT, Aet. Cone. Const., I. 965 e segs.
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ração allemã, de outra com as nações de lingua roman.ce ("),
veçsavam princ~palmente acerca do provimento dos cargos, e
facultavam expressamente ao papa certos direitos ou abusos,
aI vo de inveterado ódio uni versaI, taes, como, as an:q.atas,
fataes á moealidade do clero, que obrigavam a sobrecal'l:egar-se
de dividas. Emfim, de tal art~ el'am concebidos, pela maior
parte, esses artigos, q.ue deixavam sempre aberta uma porta
á reproducçi1o dos antigos abusos. A realidade era que o sys
tema papal achava-se inteiramente restaurado, com todas a.
suas con:equencias no tocante á vida e ao costume ecclesia.
ticos.

Concilio de Basiléa.

o IJI'incipio da reforma, entretanto, i to é, o systema epis
copal, continuara a subsistir nos decretos da quarta e quinta
sessões, que ninguem se animara ainda a atacar. Mais uma e~

perança permanecia tambem: residia ella n'uma disposição do
synodo de Constança, que decretara se conVDcasse novo synoclo
ecumenico para d ahi a cinco annos, e, depois dei; e, outros,
sempre de decennio em decennio. Mais uma vez, c nvocando
effectivamente um concilio, em 1433, a principio em Pavia, e
posteriormente em 8iene, mostroll Martinho V con 'idel'ar-se
obrigado pelas decisões de Constança. Mas a assembléa, assim
que deixou ressumbrar alg'umas velleidades' de reforma, foi para
log-o dissolvida, sob o pretexto de « ser escasso o numero de
adherentes. » Todavia, pouco ante'" de morrer, chamou elle de
novo o synodo para Basiléa. Forçado por compromisso a que se
empenhára no conclave, não ponde Eugenio IV deixar de addir á
herança de seu antecessor. Quando os primeiro.. membros da
assembléa chegaram áqnella cidade, no tempo apraz~do, os de
Basiléa metteram-n'o' a riso como visionarios : tão diflicil lhes
parecia que o pontifice tomasse a serio o concilio, attento o

(') Romance ou rornanica. A primeira forma era a empregada pAios nossos
classicos; boje, porém, está egualmente em uso a ultima. V. AOOLPUO COELlfO:
Introd. ao Diccionario de FR. DO~nNGO VmLRA, pago IX e passim.

iDo traductor brasileiro.)
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aspecto que tinham adquirido as cousas desde 1411. ("') De
feito, logo nas primeiras discussões da assembléa, que aindfL
nem estava inteirada, em 18 de dezembro de 1431, mandou Eu-,
g'enio dissolveI-a. Os pretextos que invocava, eram transparen-
tes; o proseguimento do concilio ficou espaçado para d ahi a
dezoito mezes, sob a presidencia delle. Entretanto, o concilio
parecia mais imprescindivel' que nunca, attenta a victoria dos
hussistas n'essa mesma épocha.

A. assembléa, fundando-se nas decisõe~ de Constança, que
depois tanta vez se rememoraram, manteve-se reunida. Es
earmentada pelas deploravei:; consequencias daquella estricta
separação de nacionalidades observada em ConBtança, adoptou
melhor org'anisação, formando-se em quatro deputações inde
pendentes de nação ou de classe,-e feriu o combate contra o
papa. Felizes agoiros auspiciaram-lhe a estreia; porque, em
toda a Europa, já de si mesma a publica opinião era pelo con
cilio: A isso accrescentou-se o apoio do rei Sig'ismundo, que de
novamente lhe oiferecia o seu auxilio potente, e os embaraços
de Eugenio em Italia, onde se viu desamparado de grande nu
mero de cardeaes, e, até, dos empregados da cm'ia, que con
fugiram aos centos. Embalüe lançou elle a excommunhão aos
prelados que affiuiam para Basiléa; os reis, os principes,. os
prelados, os bispos, as universidades enviavam suas adhesões
ao concilio. A.inda uma vez crêr-se-hia espedaçado o talisman,
com que o pontifice tinha os espiritos subjugados. Eug'enio re
conheceu que era forçoso abrit- mão; de modo que, já em 4 de
fevereiro de 1433, n'uma bulla, annunciava a sua annuencia á
continuação do concilio, e nomeava presidentes quatro cardeaes.

Infelizmente, ainda essa bulia não bastou a contentar o
concilio, supposto u'ella declarasse Eug-enio que o considerava
como não interrompido, e, com esse dizer, retirasse completa
mente o seu decreto de di ·soluÇão. Estaya já o concilio a llS

pender o papa, senão quando, apparecendo inopinadamente em
Basiléa, alcançou o rei Sigismundo, com os seus esforços, tre
o'ua' entre nm antro. Copiou Eugenio realmente, na sna bulia

(') .lEnel1! S'i/vii Comrnentll";IH de ,'ebtts Rasilel1! gestis. Ed. Fea Roro
)823, pago 39.

______~~ ~ J~ ~__
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de 15 de dezembro de 1433, palavra por palavra, a f6rmula de
ratificaçM determinada pelo concilio, e l'etracton as tres pri
meiras bulias. Envergonhava-se, dizia elle, 11la, terceiI1a, onde,
com os principias do systema papal, aggredir8 violentamente' a
auctoI'idade do concilio; e assegurava qne. a tinham dado a pu..
blico sem consentimento seu. (I') Oonfessou q.ue o concilio es
tava em todo o seu' direito, quando, não obstante a bulLa de
dlssoiuÇãO, permanecera juncto; que procedera legalmente nas
deliberações adoptadas; e prometteu adherir a ellas « com a
maior devoção e umor.» ("''''') « Retractamo-nos», diz, « das tres
bulias, afim de mostrar com estrondo ao mundo a pureza de
nos.'as intenções, e quão sinceramente somos dedieados a toda a
igreja e ao santo concilio ecumenico de Basiléa. »-C(j)mpleta
era a humilhação do homem e o revéz do systema. Não era
esse um. acto solitario de c0nclescendencia por amor da paz,_
mas o mais claro e mell0S equivoco reconhecimento deste prin
cipio: qu.e o concilio é a suprema auctoridade, e qúe o papa
lhe e3tá subordinado.

Firmara-se o synodo, desde o começo, nos decretos de
Constança, isto é, na soberania c(j)nciliar, proclamando os de
novo expressamente como artigos de fé, que na verdade eram,
além de que já a assembléa de Constança lhes applicara essa
clesignação.-Papa e concilio, c'Olnbinados, intimavam á cllristan
dade do occidente a fé n'essa doutrina j e ning'uem então supporia
que houvess~ de vir tempo, em qne tentassem destrui l-a. ('I""")

(.) Esta buHa IJeu,$ novit, segundo o eslylo e os pensamenlos que conlém, é
cerU 'simamllnle obra do lheologo da côrle ponlificia, o mest,'e do palacio, TOI"

quemada, que. em 1432. e 'tava, por ordem do papa. em Dasiléa, e que parece
vol veu em breve a ter com Eugenio.

(*') MANSI, Concil. XXIX, 78.

(.... ) Desde Torquemada até Dellarmino, não descobriu o parlido ultramontano
mais que urna s6 explicação desses successos. Propalava elle que Eugenio, a esse
tempo, obrara sob o influxo de irresistil'el pavor. Mas a pessoa do papa era abso
lutamente livre. Estava Sigismundo em Basiléa, e Eugenio na ltalia; pelo que, não
se correspondiam senão por escripto. Se Eugenio era dominado pelo medo, esse
medo seria o do sentimento da igreja inteira. da publica opinião. em que concor
riam accordes os principes, o clero e os povos. Se havemos taxar de medo o receio
dessa opinião, forçosamente hão de convir em que todo papa vive permanentementll
aterrado. Succedia precisamente que Eugenio expedira embaixadores a toda
parte, que sondassem a opinião; mas, n'aquella occasião, até as ordens religiosas,
ali~s de ordinario tão fieis, recusaram-lh" os servjços. Achando ex:cessi~am~ntEl
absurdo o argumento do medo, imaginou Thyrsus Gonzalez, geral dos Jesultas,
outro arbitrio, a saber, que Eugenio. com urna expressão ambi&ua, insinuada na

P. c. 30
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Eugenio, ainda nas bullas onde condemnava as decisues de
·Basiléa e as dava Ipor nullas, n;Lo se atrevera a investir contra
os· decretos de Constança, que serviam de base áquellas; além
de que explicitamente reconhecera a segunda sessão do synodo,
em que se. ellas tinham renovado. O que elle reprovava, era o
que passara em Basiléa depois do seu decreto de di;'soluÇão,
Havia, pois, fundamento para crer que a santa sé sujeitava-se
irrevogavelmente ás decisões de Constança quanto á auctoridade
da igreja; porque,-ou Eugenio andara em erro, quando as
ratificou, e entã.o não era infalli 'leI, devendo, portanto, a infal
libilidade residir no concilio ;-ou dissera a vet'dade, e, tambem
n'este caso, por decisão delle mesmo, está o papa sllbmettid.o ao
concilio em materia de dogma,-por outra, não é infallivel.

Pretendera mais Eug'enio que, como papa, que era, cabia-lhe
dissolver, ou transferir, de i?eu livre talante os concilios. Desta
proposiçãO tambem se desdisse, e reconheceu que um concilio
geral podia resistir legalmente a um decreto pontificio de disso-

•
luÇão, e ,proseg'uir em 'suas deliberações.

Tl'es annos e meio (da decima quarta sessã.o; a 7 d.e novem
bro de 1433, até a vigesima quinta, em 7 de maio de 1437)
dU1'0u, pelo menos apparentemente, o bom accol'do entre o con
cilio e o papa representado por seus legados e pelo cardeal Cesa
rini. Os decretos synodaes versavam apenas sobre pontos havia
longo tempo uni versalmente reconhecidos como inclispensaveis,
e não aboliam senão o que era tido como ignominia para a
igreja. Restabeleceu-se a nomeação regular pam os 'empreg'os
ecc1esiasticos; supprimiram-se as reservas attinentes aos bene
ficios eiectivos e ás supervivencias desses beneficios; egual
faelo correram a simonia e a accumulação de cargos; admitti
ram-se alguns melhoramentos ao systema das appellações, que
se restringiram i atten uar'am-se o rigor e a frequencia dos inter
dictos. Tão rasoaveis, tão justas, tão conformes ao espirito
ecclesiastico eram todas essas, reformas, que por' toda parte rece
beram caloroso acolhimento, Tamanha era a circumspecção e

bulia, procurara illudir o Concilio (De i'lfaliibii. Rom, Í'on tit , RoiDa, 1869;
pag, 695). E' uma accusação iDjusta para com o papa:· ao contrario, a bulia esta
escripta, rle principio a fim, r.om clareza que não deixa possibilidade a dous en·
tidos: _ . ' '
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as cautelas da santa assembléa que,-sobre não abolir, sequer,
um dos innumeros direitos, que os papas haviam arrogado a
si na collecçilo das decretaes do Corpus jUJ'is,-fl'anqueou ainda
ao pontifice lal'ga porta, no capitulo das prohibições, com a ex
cepção, que introdl,lziu, para os casos de « motivos relevantes e
pel'suasivos »; excepção que occasionou contra o synodo uma
vi vissima cen ura da universidade de Paris. ("') Aintla apoz
a vigésima sessão, que foi em 23 ue janeiro de 1435, mostrava-se
Eugenio accorde com os decretos de reforma. (H) .A 15 de jnnho
tle 1435, reiterou a sua approvação perante JOãO de Bachenstein,
enviado do ·ynoclo. ('I'H) 'l.'odavia, Engenio murmurava á surda
contra o concilio, que lhe cortava pelos re~ursos p~cuniarios,

ue cujo auxilio o pontifice aflirmava carecer, pl'ivanclo-o das
anuatas, e contestando-lhe a coliação dos beneficios, á qual os
ultimos papas haviam-se aferrado. Antes de romper com elle,
~andou o pontifice, por intermedio de eus agentes, que, c~m

intrucções secretas corriam toda a Europa, accusar, ante as côrtes
estrangeiras, o cOlicilio de ter eleito o seu presidente, e dado
aos decr:etos de Oonstança uma interpretação demasiadamente
lata, interpretação que aliás elie me",mo, tres annos antes,
acceitara por verdadeira. O uso das annatas dizia elle que vinha
ue tempos immemoriaes; quando na realidade os papas tinham
iniciado esse costume cerca de quarenta annos antes, dUl'ante
o scisma. C'H"') Et continuava o directoria reservado-porquanto
anuavam sempre a lançar em rosto á curia romana os seus abusos,
recurso es e que causava grande impressão,-ficava encarregado
eram portadore, onde ~e continham algumas reformas, .que
aos nuncios mostrar certo projecto, em forma de bulla, de que
tapas em a bocca aos murmUl'adores, e edificassem os princi-

(') Du BOULH, Hisl. univ., Paris, V, 426.
("} « Se concilii decreta semper suscepisse et observasse. » AUG. PATIlICII,

Hist. Conca. Basil., c. 43,- em L.l.DDE ConciL XlU, 1533.
(:. ') LABB: Conril., XlII, pago 866.
('" ') Comprehendiam as annatfts metade, e muitas vezes maior quantia, das

rendas annuae , que cada titular de bispado vu beneficio havia de pagar de uma
vez e antecipadamente ao cofre pontilicio. Desta sorte, todo homem pobre,
se a familia nào tinha com que adeantar-lhe a som ma, via·se excluído das altas
dignidades ecclesiasticas. Em geral o clero, quando entrava no exercicio de qual
quer cargo, era jà esmagado de di vidas. Para certos bispados allemães subiam as
annatas a 25,000 fiorins, ou obra de 52,000 a ~3,OOO francos; e cumpre aq~i metter
em conta a dilTerença no valor nODllOal do dinheIro desse seculo para ca.
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peso ('I-) Ahi foram tambem os nuncios providos « d~ graç~

espeeiaes fiO foro da consciencia» (ist0 é, de disp~nslj,s e absÇll
viç.oes), COIIl as quaes se lh.es incumbia a mis;;ão de captar os
principes á callsa do papa. (H)

O synodo tambem por sna parte caíu em alg'umas fra
quezas. Apoiado, alentado pela confiança e assentimento gel'aes,
cedeu á tentação de immiscuir-se n'um dédalo de processos, de
questões locaes e particulfLres, que lhe trouxeram, principal
mente de França e Allemanha. Abalançou-se a arbitro eD;l com
plicações politicas, fazendo alg'uns inimigos entre os principes.
Ora, aos principes é que coube naturalmente o 1:ientencear,
quando recomeçou a lucta entre elle e o papa.

Os ajustes entabolados com o imperador do oriente acer(la da
reunião das igrejas deram azo ao papa, segundo elle desejava,
de contrastar o concilio com um synodo itali, no. Ás decisões pon
tifieias, porém, antecedeu uma resoluçãO votada pela minoria do
concilio de Basiléa, composta dos partidarios do papa, decidindo
a transferencia do synodo para Italia. Pelo~ fins de 1437, ol'de
nou o pontifice a trasladaçãO do synodo de Basiléa, ou melhor,
como os sueoessos demonstraram, o ajunotamento de outro con
cilio em Ferrara. E, como os g'regos se fizessem da parte delle,
com]larecendo realmente em FelTara (mais tarde em Florença)
o imperador, o patriarcha e os bispos da igreja de Anatolia, o
co..mmettimento de Eug:enio foi coroadp de bÇlm succedimento.

Era sabido em Basiléa que, uma vez aberto o synodo em
torrão de Italia, no mesmo ponto se alag'aria a assembléa com
a oheia de bispos italianos, ouriaes, requestadores de benefi
cios, e que o tentado melhoramento' da igreja iria por agua

(') « Per banc reformationem, etiamsi usquequaque plena non foret, modo
esset aliqua, eorum ora obstruerentur qui continue lacerant et carpunt Romanre cu
riae famam, redderenturque tunc reges Elt principes melius iBdifi~qti et magis proni
ad condesce.}ldendum petitionibus papae et cardinalium. etc. Ráynald, a. 1436, 15,

O escriba da côrte de Roma, que tanta cousa soube calar, teria acasQ dOJ'mi-
tado, quando fez escrever o que ahi fica? •

(..) Da bulia não se deprehende muito intelLigivehnente atê que ponto se
haviam de estender essas mercês, destinadas,oa fazer que os principes desertassem
a causa do concilio: é. todavia, provavel que fossem muito longe; visto como
Já um seculo antes, Clemente VI, por exemplo. concedia a João de França e a sua
consorte o privilegio de serem por seu confessor absolvidos de todas as suas
obrigações, tractados e juramentos, eft'ectuados ou por effectuar, os quaes ficava
lhes licençá de infringir livremente.

« Saoramenta per vos prreslita et per vps et eos pnrestanda in posterum. quae
vos et ilJi servare commode non possetis.l> d'AcllERl', Spicil. Paris, 1661, IV, ~7f>,
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abaixo. De feito, nos dous annos que o concilio durou em
. Ferrara e Florença, e durante a prorog-ação, com que o .papa,
depois de partirem os gTeg-os, o estendeu outro tanto, não se
promulgou, sequer, um decreto verdadeiramente reformador.

Em começo, entretanto, o rompimento entre o papa e o
membros do concilio de Basiléa não foi cathegorico; porque
Eugenio, em sua primeira bulia, fez que se curvava ao decreto
emittido pela minoria, como se fôra uma decisão regular do
concilio inteiro. Deste modo, a principio, o synodo de Ferrara re
presentou ser uma simples projecção do de Basiléa, e suas decisões
afligural'am-se continuação das que se tinham votado nas margens
do Rheno até a vigésima quinta sessão, isto é, até a transferencia.
-Breve, porém, se estremaram as duas partes. Invocando como
artig'os de fé os canones de Constança, declarou o concilio de
Basiléa que a jurisdicÇãO. da ig'l'eja congregada em assembléa
era superior ao papa, e que uma tal assembléa, a não ser por
seu proprio consentimento, ninguem podia rfmovel-a ou dÍflsol
vel-a: hereje era todo o que neg'asse taes proposições. Feito isto,
depuzeram o papa, nãO obstante o oppo ·to parecer do impe
rador, e escolheram novo pontifice, o duque A.medeu de Saboia
sob o nome de Felix V. Grave erro e pe adissimo fardo para a
~:ssembléa basilena: porque recente em demasia era ainda a
memoria das abominações de um papado com duas ou tres ca
beças e de um scisma europeu. Demais, .qnando a esse acto
se deixou levar por seu chefe, o cardeal Allemand d'Arles, não
compensava o synodo com a importancia de seus membro a
exiguidade 0.0 numero' de prelados a que ficara reduzido. Sobre
modo assemelhava-se elle então a uma tumultuaria ma sa, com
posta de elementos impuro,. cuja presença no concilio não
e:;tava justificada. Comtudo, sob a direcção do provecto cardeal,
a quem se entregara sem reservas, deu essa multidão prova
de bella disciplina e grande erseverança. (")

(.) Tem-se muitas vezes apontado como tacha o haveC'em, durante as ultima
decisões, fioado afogados os votos. pouco numerosos, dos bispos sob os da turba
de padres. A isto podia retrucar o cardeal d'Allemand que, se aos bispos só
mente ficasse o privilegio de votar, levariam sempre a sua avante os bispos ita,
lianos ; pois que os bispos de Italta sobrelevavam, ou e~ualavam, em humelo, O'
de todas as outras nações junclas.- ~l\I!AS SnvlUs, de Cone. Basil., 1791,
pago 87.
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Conciliação COIIj. os Ifregos

Teve Eugenio que renunciar á presença dos bispos não ita
lianos no seu cO!lCilio italiano. renhum depes compareceu. Sô
mente o dl1qu~ (le Borg'onha forçou alguns prelados das ~UaS pos
sessões a partecipar n elle. Mas o papa cunseguira, em Ferrara
e Florença, induzir os greg'os, depois ue aturada resistencia, a
assignar o decreto de uma- ephemera-união, e acceita,r as
clausulas que punha ao congracamento da igreja, O imperador,, .
que tinha em perspectiva a imminente destruiçãO da sua
capital e dos delTadeiros restos uo seu imperio, cedeu afinal o
seu conselltimento.-Na quest:lo do ·primado consistia uma das
principaes agl'Ul'aS do negocio; e para Eugenio esse era preci
samente o ponto de maior vulto. Com effeito, se lhe fos e pos
sivel oppôr aos esforços do synouo de Basiléa o testemunho to
talmente favoravel da igreja de Anatolia, de pouco reconciliada
a Roma, a causa pontificia rehabiiitar-se-hia de modo estrondoso
na opinião publica de todo o occidente. Reconhecer o primado
romano, cousa era aos olhos dos gregos conforme á tradição
delles, desde 'que caíra a accm:;ação de herege ou scismatica
irrog'ada até então á sua igreja. Fazia mais de mil annus que,
entre os orientaes, era corrente a theoria dos patriarchas. Con
..istia ella em que os cinco patriarchas, o primeiro e o mais il
lu tre dos quaes era o papa, estavam á frente da igTeja, e em
que nada, quer em questões de fé, quer quanto ás convenien
cias geraes' da igreja, nada se podia resolver unilateralmente,
omittida a annuencia desses cinco príncipes da igreja. Esta
maneda de comprehender a preeminencia do Papa de Roma

(que o mesmo nome logl'ava tambem entre elles o de Ale
xandria) nada tinha de commum, no seu espirito, com essa
universal monal'chia pontificia, inventada e realisada no occi
dente desde 845 e 1073: havia entre as duas tanta parecença
quanta entre a posiçã.o de um dog'e de Veneza e a de um schah
da Pel'sià. Ao gTeg'os era de todo em toelo estranha qualquer
d minação clel'ico-telOporal: por inintellig'ivel tinham a inter-
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venção de um podei' snmmo, que, como no occiLlente, pene
trasse por violencia em todas as espher.as da vida ecc.lesiastlCa,
e forçasse de contínuo todas as barreiras leg'aes. Os seus pa
triarcbas moviam-se n'um espaço muito mais breve, abalisado
por leis insuperavei'. Totalmente desconheciam o enorme pe
trechamento das indulgencias papaes; e tão simples era a cons
tituiçã;o do seu systema ecclesiastico, que nem exequibilidade
poderiam ter nnnca entre elles mllitos dos dil'eitos pouco a pouco
usurpados pelos papas. Emfim, as ambiçües do poder pontificio
tinham sido precisamente para os gregos, hayia muitos seculos,
a causa pl'Íncipal de rejeitarem a uniã.o das igrejas. Já em
1232 e crevera aos cardeaes o patriarcba Germanus: « A tyran
nia de V03sa oppressão e as concusslJes da igreja romana ão
os motivos por qne e~tamos separados.» (.y.) Humberto, geral
dos dominicos, na sna memoria destinada ao synodo de Lyão
em 1274, allegava os mesmos arg'umentos: « Não sabe a igTeja
romana senão gl'avar o peso ao jugo que impõe aos homens;
suas extorsGes, o seu sem conto de nuncio e leg'ados, a
multidão dos seu: reg'ulamentos e penas fez que os grego
recuassem .deante de uma reconciliação. » (H) Es a era tam
bem a opiniãO geral na Europa, (HI') O clero francez, em 1266,
no seu memorial a Clemente IV, fez desse factos funda
mento (HHj, ~ o bispo Durand de ~ende renoyou a Clemente
V essas mesmas arguições.(HHI') A.o voltar do oriente, o ing'lez
João de Mandeville refere o seglúnte: « Ás intimações qne
João XXII dirigiu aos grego, afim de que lhe obedeces, em,
responderam elles laconicamente assim: « Cremos firmemente
na tua omnipotencia sobre os teus subditos; nã.o podemos
tolerar teu de. marcado org'ulho, nem saciar tua cobiça, atanaz
está comtigo, e o enhor. com11OSc.o. ) (HHH) João de Florença

(') MA11'B. PARIS, I1i:>t. Allgt., pago ~6t,

("; Em BTlOWN, Fascic. II, 215.
(... ) GElI.HOCII, de Investig. Antic1t1·isti., !Dencionado. já cerca do anno de

1150: « GhlJci a romanis propler avanllum, ul dlcunL, se allenaverunt,» Pago J71.

(.... ) Em r.L\RLOT. Métj'op. Rhemens. TI, 557: « Quod propler ejusmodi exac
tiones orientali ecclesia ab obedienlia Romanre ecclesire I'ece' cril. palel omDibtls.')

( ) T1'aCtatus de Cone., pago 69.

(.. , ; It"nel'al'ius, 7,wOLl.IS, 1487. lib. I, . 7.
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minorista, deputado ao oriente por Benedicto XII, teve, em
1339, uma conferencia com o patl'iarcha de Constantinopla e o
seu synodo, otlde ainda se, repetiu: O insoffl'ivel orgulho dos
bispos de Roma é a causa da separação. (I')

Sobre todas as cousas repugnava aos orientaes o pensa
mento do systema papal, qne faz do pontifice o exclusivo de
positario da auctorirlade ecclesiastica, e n'elle resume a de todos
os bispos. (H) E, se' tinham pOI' abel'1'açãO do christianismo o
abuso dos juramentos entre os latinos, duas vezes detestavam
o juramento de obediencia, que o papa lhes impunha.

Mas, n'essa quadra, a desesperada situaçã.o dos gregos fa
zia-os mC1is flexi veis. Tinham, durante o synodo, vivido a es
molas do -papa, e punham empenho em não ,volver á patria
sem haver obtido alguma cousa. Queria, Eugenio dos gregos
que reconhecessem o poder monarchico delle sobre a ig'l'eja toda,
conforme os termos costumados no occidente; mas, quando os
theologos pontificios esmagavam os gregos sob o .cumulo das
citações falsas ou falsificadas do Pseudo-Isidoro e Graciano, re
torquiam-lhes elles incisiva e seccamente : « Esses canones todos
são apocryphos.» (1'1''1') Já o imperador chegara a dizer: Se o
papa não cede, partir-me-hei com os meus, sem concluir nada.
Afinal convieram n'uma transacção. O pava renunciou a exig'iT
que o reconhecessem como o poder supremo na igreja « conforme
fi. Escl'iptura e as declarações do~ santos. »(""'1') É que o impe
rador advertira que não se podia transformar em argumen~

tação de direito a rethorica de mera cortezia, deparada nas mis
sivas dos bispos e imperàdores antigos; sendo, em vez d'isso,
de parecer que se fizesse referencia aos canone conciliares,
tomando-os como l"egra. Foi o que effectivamente se resol veu,
ficando o canOll concebido a~sim: O papa é' o vig'ario de
Christo, a cabeça da igreja inteira o pae e doutor de todos os

(*) Jou. MAlUGNOLJ1!. Clt1'onic .. em DOBNER SCl'ipt. '·er. Bohem. 1l, 8&
(.. ) Póde-se verificar isso na obra; C"im'inationes contra ecclesiam latinam,

escripla cerca do anno de 1200, nos COTELEIIIl Mo/tum.. EccléS, Gn;ec., 11l, &02.
EYI% I1WEXT(XÕV '!',;;V (b"V'!'lolV "PXt.pd '!'tiv Hált"" Não acabavám comsi~o entenâer
(( o papa corno o só grande ,acerdote encerrando toda a igreja em SI. »

(0") H.\RDUlN, Concil. IX, 968-974.

(.... ) Do theor das negociações vê-se que por essas ultimas palavras signifi
cavam-se as ficçõe mais atrevidas do Pseudo-Isidoro e Thomaz.
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'christaos; de Christo recebeu pleno poder de governar a igreja
e mantel-a, segundo « o expresso nos actos dos concilios ecu
meuicu:; e nos canones. »

Por essa fórmula estavam, pois, d.eterminadas as balisas ao
podei' do papa e á sua maneira de exercicio; em tão estl'eitos
vinculos, porém, ficava esse poder sufl'ocado, e' reduzido a
proporções tão modestas, que de certo nem Eugenio nem
seus theologos annuiriam jamais a subscreveI-a, se conhe
cessem o estado real das cousas. Sob a influencia das falsifica
ções antig'as e recentes, faziam elle::; uma erronea idéa dos an
tigos concilios e da' situação dos papas em relação a elles.
Por c(,ncilios ecumenicos entendiam os gTegos só os couvo
cados, no' oriente, durante os oito primeiros seculos, e em
quanto andavam unidas as duas metades, oriental e occidental,
da igreja. Em Roma admittiu-,se o facto como perfeitamente
natural; tanto que ao concilio de Florença designaram com °
nome de oitavo concilio ecumenico, na primeira edição que
delle se estampou, bem como no privilegio de Clemente VII,
e assim o nomearam ainda na edição romana de 1626. Mas
nos sete prim,eiros concilios nunca se fez mençao nenhuma de
direitos particulares do papa á .soberania, seud que o vigé
simo oitavo canon de Chalcedonia apenas lhe reconhecia uma
simples precedenciao em relaç110 aos outros patl'iarchas. Os ti
tulas, que Eugenio sollicitava, eram precisamente os que os
antig'0s concilios prohibiaw. Cuidavam, entretanto, os 1I1'ti !lOS

ter, com essa redacção do decreto, obtido um prodig'io a bem
dos interesses papues; porque, quand.o fallavam em antigo,'
coneilios, o que traziam ante os olhos e '11~ H. f~\l:l 1 , (Ie li 
vestre, Julio, Vigilio e companlú1, d envolt< com O' fn].'o.:;
canones,

A principio 11 trarlucçJo latiua ye,.tell "imente o te. to
g-rego (pois a fórmula teve de er primeiro redigida em g'1'eg-o,
para pôr termo áti longas disputa" que O.i gregos a cada pa
lavra sllscita'i'am). Flavio Biondo, . ecretaJ'Ío de Ellgenio, tras
lada exactamente o texto jJrimitivo. ("') Mas, na. ed.igão rumana

(0) Resa o grego: K"O'ô, TPOTCO' X", ty TO', TCpa:XT'XO', TO" olxov!"<y"-",, av'Oa",y
'-'-" i, TO', r<po,; ~"'oal a,,,j.a:;....G"y!T"'. isto P., « segundo o modl! eIposlo nos ~yno·

I'. c, :11
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de A.braham Oretensis, houve a cautela. de fazer que, mudada
apenas uma palavrinha quasi imperceptivel ("') , desapparecesse
a idéa, qué os gTegos formalmente quizéram exaral', de que os
'direitos attribUldos ao papa deviam entender-se dentro nos li
mites que os antigos concilio" traçaram, e que na practica
era vedado tr-anspoz', Oom essa mudança, a ,regTa estabelecida
tornava-se apenas uma referencia confirmatiya da origem e
instituição das attribuições pontificias; vindo a accepçãú do
tópico a ser d'ahi em deante esta: Cabem de direito ao papa os
pri vilegios supramencionados, os guaes já se encont'l'am enulIle
7'ados ta:mbe·m lIOS an tigos concilios. É com' essa falsificação que,
dessa épocha em deante, se tem dado 'a publico, nas collecções
conciliares e n'outros escriptos, o decreto de União.

Partidos que foram, os greg'os, arremetteu Eugenio dega
bTidamente com o concilio de, Basiléa. ("''l') A. sua conden1l1'ação,
entretanto, não abrangia senilo sómente as sessões effectuadas
em Basiléa depois ela trausferencia e a c( erronea applicação, que
alE deram, aos decretos de Constança.» N'esse documento tor
tuoso e cheio de reticencias, não quiz ainda -o papa aggredir
abertamente os decretos de Constança, tão altamente venerados
por aquelle tempo no mundo c4ri 'tãO; apenas fazia por tomaI-os
suspeitos, com o illsidioso reparo, que deixou cail', de terem
sido elaborados, na quadra do scisma, pelos' partidari os de uma

dos ecumenicos e nos sacros cannnes.» A phrase foi l.raduzida le~lmente no primitivo
tex.to latino assim: (I Quemadmodum» (melho,' disse"a-juxta eum modum quem-)
« et in gestis oocum. conciliormm et in ~acris canonibus cootindur.J) Blondo tambem
o cita assim na sua obra historica. (Liv. X. dec. 3) Depois delle, reproduziram as
mesmas palavras o cardeal Mareus 'Vigerius, u bispo Fisher de Rochester, Eck e
Pighius. O dominicano Antonino, porém, já escreve: (( etiam. »

(0) Quem~!dmodum etiam, por Et-Et. E' uma das suas muitas improbi
dades, a que Orsi commetteu, quando, a despeito do facto iodis'~utivel, revelado pelos
negociadores, afirma que o texto grego foi versao do latino, o qual aliás origina
riamente não continha o etiam. :De Rorn. pontif. auctoT., 6, J1'). Seja-lhe
escusa a ignorancia, que mostra, do grego, em acceitar a informação de um
moço, que lhe afirmara poder-se aqui traduzir o xc<, - xa' por etium: Launuy.
Bossuet, Natalis Alexandre. de Marca, o jesuita Maimbourg, D.lguet deram,
ha muito. com a trapaça da versao.-Demais. no texto grego, l'emeltido immedla
tamente do: Florença pelo papa ao rei de lnglatel'l a, faltam ainda as palavras
relativas ao primado de Homa sobre a igreja inteira; assim que, é de desconliar
não fosse ter havido lambem alguma interpolaçao no proprio texto grego. ilHÉ'
QUlGNY (Mém. de I.'Aead. des Inscript .. tom. XLILl, pago 306 e segs.) demonstrou
que todos os exemplares do T"actado d~ união, que se possuem ainda em nu·
mero de nuve, ~ão vehementemente suspeitos. Nenhum é original; e os cinco
primitivos exemplares sumiram-se.

(") ! -a decretaI Moyses ci,' Dei. Coneil., cd. Llbbe, XIU, 1030.



fI.1 1i'õ1',ILLIIlILIIJ.\DE OU. 1',1.,1',\, 243

"Ó obediencia, depois ue destituido o papa .João. NãO era, toda
via, porque reputasse uefinitivamente perdida, com esses de-'
cretos, a sua infallibilic:ade, não era por isso que delIes tauto
se amargurava. Com esse obstaculo sabi~ avir-se optimamente.
Essas decisões nl0 impediram que Torql1emada levas. e-o a dizer
na sua precedente bulla: Em todo caso a re 'oluÇão do pontifice
h~ de prefel'Ír á do concilio, salvo se é alg'uma resolução con
cernente á fé ou ao bem da igreja inteira, hypothese e. ta
em que o decreto do concilio pl'epondenl. ao do papa.. (',.)

.A. pragmatica-sancção de Bourges

Foi a nação franCeza a que, ante a nova· situação da ig'l'ejll.
e o scisma renascente, adoptou o proceder mais digno e mais
logico. Abriu o rei, em 1438, uma assem bléa dos estado. leiga
e ecclesiastica. A-hi ouviram-se os deputados do papa e ·os do
concilio; feito o que, resolveu-se acolher os decretos conci
liares de Basiléa com algumas altet'ações correlativas a cel'ta~

necessidades francezas.
Tal foi a origem da pragmatica-sancção de DOlwges. Consa

grava elIa a liberdade ele eleição na igt'eja, o pt'incipio da su
prema auctoridade do concilio g'eral, e condemnava os abusos
da curia (supervivencias. reservas, appellaçõe , concussões, etc.).
Foi a primeit'a codificação exten:a do que mais tarde se chamou
-liberdades da igreja g'al'licana. Objecto dos ódios ele Roma,
tornou-se, desde Eugenio IV, o alvo para onde todos os papa
dirig'iam seus irritados esforços, até ao dia que delIa afinal deu
cabo Leão X com a concordata de 1517. _ 'esse tractado repar
tiam entre si o papa e o rei os despojo e o direito, da igl'eja
franceza, tendo o rei a cautela de chamar a si o quinhão leonino.

A Jng'laterra, em braço com suas complicaçoes politicas, não
tomou posto algum. Poucos eJ'am os dispo_stos a sustentar o
papa saboyano, ainda entre os que 11ão podiam determinar-se
em desamparar o concilio. Com oiferta' magnificaJ alIiciou e

(.) Deus novit, Concito ed. Labbe, XlI, 537.
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seduziu o papa a A.ffonso de .Aragão e Napoles, que até eSS!i
époc1a era o mais firme animo do concilio de Basiléa, con
seguindo que elle fizesse v<:lltar os bispos de seu paiz, e viesse a
ser, de então em deante, com os venezianos, o sllstentaculo do
pnnt:fice na Italia. Â exemplo dos principes-eleitores, adoptou
a naçã.o allemã. a neutralidade entre o concilio e o papa, neu
traliuade tal, porém, que f;Jsse antes propensa ao concilio, do
qual, na dieta de Mogunci'1., em 1439, admittiu solemnemente
os decretos de reforma, obrigando-se, por' via desse acto, a re
conhecer, como a França, a doutrina da auctoridade da igreja
expendida no synodo de Constança. ("') CE'rtamente não havia,
n'essa épocha, em Allemanha, nenhum homem importante, que
esrera se ela curia algum préstimo, quer a bem da AlIemanha,
<:.iaer em prov ito 'da igreja. A maior parte das llni,'er idadrs,
Viel1na, Erfllrt, Ool.onia, Lovaina (Louvain), Cracovia ("'Vo) e, já
se sabe, Paris, os principes, aeus conselheiros e o povo todo
eram pelo concilio contra o pontífice, pela doutrina conciliar
contra o systema papal.

De como o papa trl mphou

r <10 obstante, possuia Eugenio admiravelmente a arte de
provocar deserçües, desentranhando-se em liberalidades e com
placencias. E, a esse respeito, muito malS favoravel era a sua
posiÇãO que a do concilio. Este, ligado pelos seus decretos e
pelos seus principios, muito pouco, ou nada, tinha que offereoer
quanto a dispensas, privilegios e exempcües; cumpria-lhe,

r

pelo contrario, circumscrever-se aos lim~tes da igreja antiga;
entretanto que ás leis da igreja em cousa nenhuma, segundo

. as tradiçües curiaes, estava Eugenio atado. Ao duque de Cleves
concedeu ene, á custa dos bispos, direitos ecclesiasticos de im
portancia tamanb,a, e de tal modo entregou-lhe á discriçãO a

(') Vel' o aclo de acceilação em KOCB, Sarlctio-pragmatica G~rmanorum,
pago 93.

(U) LAUNOí, Opp. VI. 5~1 e segs., fez imprimir as consultações deIlas se
gundo manuscriplos de Pal'is.
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igreja e o clero do seu paiz, que saiu á praça o auagio: o
dugl~e de Clives é papa em ,Ç1./,as [el'ras, C")

Em 1438, de.poz os membros dI) synodo, feriu com inter
dicto a cidade de Ba'iléa, excommungou-lhe os magistratlos, e
mandou lançar bando, convidando quem quer que o desejasse
a dar sobre os negociantes que levavam suas mercadorias a
Basiléa, e saqueai-as; porque estava escripto: « O justo arre
batou a presa aos impios. » (H)

Vel'dade é que nenhum effeito produziu isso por muito
tempo; a inclinação popular ainda carregava muito para a
parte do concilio, que mostl'ava tão honrada vontade de soc
corl'er a igreja. Passaram alguns annos em que a politica dos
principes eleitores ú cil10u entre Ro.rna e Basiléa. Afinal em
1446, prevaleceu definiti vamente a cidade eterna. Aconselhado
de seu secreta.rio, o habil rhetorico iEnéas Silvio Piccolomini,
vendeu-se o rei Frederico ao papa Eugenio, qne promettia
mais do que o pobre Feli~, preso aos decretos do concilio. Eu
genio, em sua munificencia, ficou de dar ao rei-primeiro a
coroa imperial,- depois, 100,000 florins, a titulo de gastos de
viagem, o direito de recadar uma dizima de todos os benefi
cios al1emães, uns cem beneficios nas suas terras hereditarias,
dos quaes livremente podesse dispor, a attnbuição de nomear
para seis bisJ)ados,-e, emfirrí, como delTadeira graça, auctori
Hou-Ihe o confessor a q,bsolvel-o du~v vezes plenamente de
todos os peccados. (I'H)

Reacção papal

Perdida estava, pois, na Allemanha, a causa do concilio. e
com ella, a da reforma do catholicismo. Pas.·o a passo volveu
a' igreja aUemã ao seu captiveiro d outl'OS tempo.. Silvio que
n'esse comemos entrara a serviço do pontífice, peitou a dou

n TESCHEl\'}IACRER, Annal. Clivire, Francof, 1729, pago 29q.
(.,) RAYNALDI A'lflal., a. H38, 5.

("0) CO\lEL, Hist. do imperadO/o F"ederico IV, Hamburgo, 1839. II. 385. Q
documento acham-se impressos entre os materiaes de Cn.\fEL, U. 195 e segs

1
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ministr'os uo Palatino de Moguncia, os qnaes por sua vez atl'ei
çoaram o amo á causa de Roma. D abi em deante ficou diYÍ
dido o collegio dos principes allemães; e, se outf"ora exigimm
intimativamente a convocação de outro concilio, agora limita
vam-se a uma simples impetração, que Roma ni10 poz a menor
difficuldade em indeferir.

Cabal era a victoria de Eugenio. No seu leito de morte
vieram-lhe trazer ainda a homenagem do: deleg·ado.' allemães.
Celebrou-se esse acontecimento em Roma, a 7 de fevereiro de
1447., com fogos de artificio e repiq ues de sino. Ati insignifi
cantes concessões que o papa fizera aos aliemàes, revogara-as
elie proprio immediatamente, em bulIas secretas, « quanto á parte
em que essas mercê:; encena 'sem qualquer providencia damno'a
á santa sé. »-Poucas semanas depois expiraTa Eugenio vencedor
do concilio e vencedor da Allemanha. Entretanto, os meio' e
alvitres, com que obti\'er~ o trillmpho, arrancaram-lhe, na ag'o
nia de sua consciencia, este brado: « Oh Gabriel, ql~allt.J melhO?'
nüo (âra para a sal-vação ele tl.ta alma, q'ue nu.nca tiv(~sses cheIJallo a
cardeal e papa! »-Por emquanto, comtudo, reconhecera elle, n'uma
bulia publica, os decretos de Constança acerca da superioridade
do concilio e da reg'ularidade de sua convocação. (...)

O dia em que uas mão. do papa recl'beu a coroa o impe
rador Frede6co TIl (1452), poude .2Eoeas Silvia declarar em nome
e presença delle: que outro imperauor pro avelmente requere
ria um concilio; mas qne o . melhor concilio era o pa pa com os
cardeaes. ("''')

Roma e as concordatas

O novo papa, Nicoláu V, esse mesmo Thomaz ue Bolonha
qne a tão feliz successo levara as negociações com Frederico,
accrescentou mais um triurnpho ás victorias de seu antecessor,
fechando a cOIlcordata de Vienna (17 de fevereiro de 1448)

(.) RA,YNALO, a. 1447. 4.-MULLER, Reichstags-Theat?"um, :34í e segs.
KaCH, Sanct~o pragm., pago 1S1 e segs.

(..) "E"':A; YLVll Hist. Frid., UI, em KOLLAR, Analecta, II, 317.



liA INI'ALLlBltlDADE DOS PAPAS 247

com a qual restituiu-se ao papa d direito, de nomeação para
grande numero de beneficias allemães. Era a base e e fim
desse tractado, . concluido com Frederico, procurador dos prin
cipes allemães, partiltlar as rendas, e repartit' a influencia entre
os principes e a cUl'ia pomificia. Já os principes haviam sido
préviamente a1liciftdos por uma serie de favores, e sem grande
custo, porquanto a observ.ancia exacta das reformas de Basi
léa ter-lhe3-hic. dirn.inuido singularmente o poder sobre as
igrejas dos seus respectivos dominios.

Não havia l1luÜO que se estipulara o tractatlo, qnando já.,
em 1457, o papa l'al!xto III communicava ao imperador: que
de toda ti evidencia e,'a, e escusava quasi dizeI-o, não estar o
papa obrigado pela concordata; que nenhum tractarlo podia,
nem devia, fosse corrio fosse, limitar ou manietar a auctoridade,
abs'llutamente livre e soberana, do Padre Santo; B que, se el1e
accedia a cumprit' esse tractado, era por unia graça especial,
devida ao pendor e tern ura, que tinha ao inperador e á. nação
alJemã. (1') .

Desde esse momento ficou isto snbsü;tindo como reg'l'a fun
damental de Roma. Ensinavam que uma auctoridade como fi,

do papa 010 se póde empenhar j porque seria uma contradicção
com a plenitude do seu poder. Nem, principalmente, póde impol'
obl'ígagüe" a nenhum successor do pontifice actllal; por isso que
cada papa é eguaI em düeito a qualquer outro, e r( o egual
não tem jlll'isdicÇão a respeito de eu egual.» Logo, a conco.r
data obriga a nação,-mas não obriga ao papa. ('1-*)

Já antes Cataldino de Blloncampagni, jUl'i consulto de Bo
lonha, que escreveu em favor do papa contra o synodo de Basi
léa, tinI a Liemonstrado: que o papa, na perfeição da sua au
ctoridade, nf"LO podia por nenhum caso comprometter-se, fossem
Cjuaes fossem as suas promessas; vi. to que, sendo todo homem
subdito delle, qualquer contra.cto 011 promettimento reveste
apenas o caracter ele urna concessão gTaciosa, e essa concessão
é susceptível de ser, de um momento para outro, revog'ada.

(t) « Quamvis liberrima sit aposlolicm sedis auclol'itas, 1'Iullisque debeat pac
t;onum vinculis coe,-cil';, r.tC.ll iE.NEM SILVII, Epist. 371. Opp., ed. Basil., 15&1,
8'.0.

(") Ver n'este sentido, por exemplo: Pino Carrada (o canonista romano as~

se sor da inquisição) Pr=;s clispens. aposto de C01'tC01"a. quO!st., 8.
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Este um motivo, entre outros, por onde os compromissos do papa
relati vo" a decisões conciliares, nao n'o prendem. ("lo) No tocante á
concordata allema, a Rota de Roma declarou sem cit;cumloquios,
em 1610, que, aos olhos do papa e da cm'ia, a concordata
nao fôra mais que um privilegio, facultado por simples mel'cê,
mas que para com o poutifice não tinha nenhllma força obri
gataria. C""')

Mas o ódio e o despre30 que se tinham accumuJado nas
consciencias allemãs, desataram-se em explosão na dieta de
FrancfOl't, em 1454, e tornaram, depois, a manifestar-se, quando
se solIicitou auxilio para a guerra contra 0:5 turcos. Como aqui
se tractasse apenas de extorquir dinheiro, ninguem quiz crêr
uma só palavra do que diziam o imperador, o papa., ou os seus
embaixadores. « Amaldiçoaram todos a uma voz o imperador e
o papa, e despresàram os legad0s)l, refere lEneas Sylvius (fH),

que, brevemente, como pa-fl"a, tinha de pas"ar pela mesma prova.,
Nes"as dietas fal1ou-se ainda,' uma. vez por outra, em con

cilias, A idéa de uma congregação desse genel'o tornara-se para
os papas um espectro. Em tanta maneira, a esse respeito, cres
cera o terror dos bispos de Roma, que, nos seLlS ajustes com
os principes al1emães, chegaram a pôr-lhes como condiçã.o es
sencial o não tomarem jámais a iniciati \'a de convocai' algum
concilio gera1. Com Diether de Isenbourg, entre outl'OS, acaute
lou-se eS'e ponto, Demais, todo appelIo a um concilio geral foi
punido com excommunhão. Pio II, sobre todos empregou ener
gicamente esta medida repressiva.

(') De tmnslatiotll! Concil., em ROCCABERTI, Biblioth. max. o VI, '27. A COD
sura romUDa aliclorisou-Ihe a reimpressão em 1697. A mesmu lheoria reproduz,
mais larde, no seu commenlario das decrelaes, ad cap. XlI!, de jud·ic., O' celebre
canonbla FELINO SANDE!. O, papas d'Jram-lhe em galardão muitos bi:;lJados.

(•• ) NICOLARTS, Ad Concol'd, Gel·m.. tit., 3, dub. 3, S; 6. Era doulrina em
voga na cuna que a:; concordat.,:; nào tinham para com Roma nenhuma virlude
obrigaloria. O benediclino ZALLWEIN (Pl·inc. juro eccles., 1I1, ~OO) diz: "Pa:;SlrD
docent a.;sentatore. I\llID. Ponlilici:; el Curiales l\umanl apud 'luo' ipsum. nomen
cUTlcordatorum pessime aud,t. »-Todos o:; cannni~ta:; allemae.;, excelJluados,
está claro, os je:;uita:;, senliram que era de mbter pruvar, pritlleiramenle por
direilo nalural, em segundo logar pelo anligo direito da igreja, qlle o:; papas "ão
obrigad"s, com,) qualquer, a guardar a palavra, fossa dada por elle:;, flls';d por seus
antecessore:;. N'e,le :;enlido opillam Barthel, Schramm. Schrodl, Dürr. AnloulO
SChmidl, Schlür, Overhau:;er, Zallweill, elc. Sem embargo, o proprio Bene
diclu XIV d~clarou, a 1-i de dez,'mbro de 1740, n'um breve ao cavido melro
politanu de Liê~e, que não se con iderava atido á conl',ordata.-Comp. ENDRES,
De liberto eccles. germ .• 1774, p. 60. THEoD. A PALUDE (Hontheim) , F't01'lJ.~

spaTsi., etc., 1770, pago 452. BARTHEL, Opusc. jurid., 1753: li, 373 e segR.
(...) Pii Comm.eltta?·ii, a. JOH. GORELI.rNo .. FeL lG1I, pago ~~.
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Pelos fins da vid~, entrou, parece, o imperador Fredet'ico a
sentir seus remorsos de te!' collaborado n'essa obra de ele truiçao.
Nas instrucções que, em 1486, tl'ansmittiu aos seus em baixadores
na dieta de FI'ancfort, diz elle : « que sabia a enorme somma de
dinheiro que anno por anno confluía a Roma pai' via das annatas,
indulgencias e outros pretextos; que reconhecia tambem quãO
notavelmente submi::;c;a e docil era para com Roma a naçao al
lema; que, entretanto, esses penhore de respeito haviam sirlo
recebidos com soberbia e de dêm, mostrauelo-SA o papa, o. car
deaes e todos os funccionarios romano.' illg-ratissimos' qne a
naçào allemã fÔI'a menoscabatla em todas as que;;toes, desde as
infimas até as de maiol' tomo, e mAtteria dó, indignaria a
natUI'Pza e a rasão humana, continuar a atUI'al-o. Portanto,
via-se obrigado a rogar encarecidamente aos principes não ca
tassem mais ao papa nem obediencia nem submiSSãO, para que
a nação al1emã: não continuasse a ser menospresarla e humi
lhada em face do mundo.» ("lO")

Felix, grl;l-ças á intervenção do rei de França, abdicou, e,
de papa, que fôra, passou a grande cardeal, com uma juris
diCÇão e~cle. iastica das mais extensas em muitas dio eses. O
concilio de Basiléa yeio acabar em Lausanna, onde. e lhe dis
persaram os restos; e o cardeal d'Arles, « prole de Satanaz e
filho da perdiçãO», como lhe dava nome Eugenio, foi reinte
grado em suas dig'nidartes, mas nunca se desdis~e de nenhllm
dos seus principios,-o ql1e não obstou que, morto, o beatifica",::;e
Clemente VII, al.tendendo a que a santidade delle c( fôra provadu
por milagTes, tendo vivido vida ('.elestial, casta e immaculada.»

Da opinião publica e situação da igreja no seculo ~v

Decol'l'ido O funesto anno de ]446, muito tempo se pas:Soll,
ante& q~le a Allemanha dé:'se fé de ha"el' acabado o tempo dos
concilios e das esperanças, e de não se Jlouer mais contAr com
a reforma da igreja.

(') CRLOEZER COr1·e:V)Jondel1cia, x., ~69,

P. c, 32
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Ainda em 1459 não podiam, não queriam acreditar na ruina
definitiva de todos os projectos de reforma. O prior dos car
tuxos, Vicente de Axpach, e:cre\ ia: « Hflja nm rei, que, sequer,
permitta junctar-se em territorio seu um concilio, e expeça os
salvo-conductos; haja, sequer, ~tnt bispo. que o convoque; e em
continenti, apezar das reclamaçües, ap.ezar dos anathemas da
curia romana, o concilio funccioqal'á. Uma experiencia de cin
coenta annos ensinru-nos que. nenhum!], p?'ouidencia bcm{aze.ia se póde
espe/'a.?' da .~é l'omana, É ~tma heresia. mai.~ ftLrlesta que a dos hus··
sistas p?'iva?' a l:gl'cja da melhor consa q1te tem, dos seus concilios ge
mes.» Depois, expencle Vicente o mouo como o papa Eugenio
conseg'nira, com os beneficios, conomper quasi todos os let
trados. ("I')

Jã. em 1443 ontro allemão (anonymo) lastimava essa de
serção ele sabios como Nicolau de Ousa e o arcebispo Tu
deschi: « Tantos amantes conta a pmstituta ?'omana, emb?'iagados
com o v'inho da S?la impudicicia, mÓl'Jnente entre os allemãcs, que á

e.~posn. de Ch?'?:stó, a igl'rjn., e ao concilio, q1~e a 1'epre.~enta, mal SP, de
pam, ent?'e mil, wn adomdm' fiel. E, todavia, esta: mei!ma AIle
manha tem sido, na pessoa ele seu imperadOJ', mais affrontada
que nenhuma .nação; pOl'que só ao imperauor da AIlemanha
constrang'em a pre:tar juramento ao papa, em obediencia a
decrefaes fabulosas e phantasiaclas.» (H)

No momento de extinguir-se, o synolto' ue Basiléa, que
tinham cevauo de afl'rontas, recebeu, comtudo, uma brilhante
satisfação: tão potentes eram ainda, em Roma, depois ele morto
Eugenio as ieléas do. concilio, que o novo papa, Jicoláu V, 11 con
selho dos cardeaes, publicou uma bulIa (-1'1'1'), onde reprovava como
nuIlos e destituídos de acção todos os actos, pt'ocessos, decre
tos e censuras de Eugenio contra a ::t, semblén basilena. (1'1'1'-1')

(') PEZ, Codea: epistol. lIT, 335.

(") T,-actalus missus Mm'chioni Bnmdenbul'gcnsi, a. 144.3. Ms. e t. XXXl
da co\lecção de Hardti, na bibliutheca de Stultgarl.-O j izo concernente ás de
eretaes. em épor.ha relativamente tão antiga, é mnito digno de nota. Quasi a e se
mesmo tempo, entretanto, NicolilU de Gusa acabava de reconherer, então pela pl'i
meira vez. a fal'idade de algumas das decretaes do Pscudo-lsidoro.

(, .. ) A bulia 'Tanto TlOS, que se acha no Amedeus pacificus do jesuita
MONOO, Paris, 16~6, 272.

(.... ) Diz-se cm portuguez: - de Laodicéa, laodiceno.. de Nicea, niceno.
Segundo a analogia. que é uma das leis fundamentaes da boa derivação vernácula.
parece tambem regular, de llasiléa, basileno. (Do tl'aductor bl"asileil·o).
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1 unos eram, até, accrescentava, os que tinham ~ido pro
mulgados mediante approvaçã.o do concilio de Ferrara, de Flo
rença, ou de outro, fosse qnal fosse; e todos se haviam de
'consid@rar como se nã.o ti vessem nll nca existido. Por isso

,desentranharam-n'os dos escriptos de Eugenio, e os destruiram
como Clemente V manetara destruir as bunas de Bonifacio VIII
contra a França e seu rei. ("') Era, portanto, em S1.lmma,
um tl'1Llmpho completo que alcançavam o:; principios dos
dous concilios reformadore , quanto á supremaeia da a sembléa
ecumeuica em relação ao papa. N'es::ia occasiao de 'vaneciam-se
as suspeitas, que Eug'enio fizera por avivaI" servindo-se das
insinuações de Torquemada, contra a reputação do concilio d
Constança" Era a curir.. mesma que já se c lrvava ante lJ

direito superior de uma representação da igreja inteira, Amon
toaram-se esforços para anniqllilar, membro por membro, o
decretos reformadores de Basiléa, em tudo quanto respeitM-a
ao senhorio romano, ou prejudicava as finanças da curia; ma,
respritaram-lhes a base, a saber, as decisõe dog-maticas re
lativas á inferioridade do papa,

Pio II, e 'se ex-lettrado e rhetorico ambulante, que n'outro'
tempos tomara bando pelo synodo de Basiléa, el'a agora
certamente, d'entre todos, o lllui' inclinado a conclemn,1r as
resolnções do concilio de Constança, Incommoda espada df?
Dámocles, impendente á cabeça dos cl1riaes, esses decreto,:;
perturbav,am singularmente a plácida fruição do al)solutisillo
papar. Mas a pública opinião favorecia o concilio muito de
cididamente, Não só não se atreven Pio a ahalan~ar contra
ene cousa nenhuma, senão que até julgou pruuente, em 1463,
accrescentar, em termos expresso:;, na na bulia de retractação,
que 1'econhecia a auctoriLlade do voncilio ecumen'ivo, tal qnal a
definira o sYl1odo de Constança, ao qual tinha ven ração, ("'*'

Não estava, porém, aindc1 extincta a I'a.a do. Torquemada',
A pouco e pouco, monges, cêLrdeae: on candid.atol:! a i~::io, iaul
dando á estampa obras, unde 1,fmtavam restaul'tU' o sy::.tem<l
papal do de troço, a qUf' o ha\'lam l'edll6it!o ()!' concilio" X~n

(') « 7'ollimus, cassamus, irl'itamus et annullamus n, diz a bulla.
(**) Concil. Ed, LABDB, XliI, 1410.



DA. INfALLIB1LlDAOl> DOS PAPAS

era muito custosa a tarefa. Bastava agru par em theses dou
tri uaes os ricos matel·ia.es }Jroporciollados pelas falsificações de
Isidoro, Graciano e 1'homaz, deduzindo-lhes as conclusões, para
demonstrar até á evidencia o improcedente da~ theorias
cunnexas com o sY:iterna episcopal. e conciliar. Foi desse
modo que se tiraram á praça as ubl"Cl,S de Capistrano, conjuncta
mente com as de Jerouymo Albanus, 1'homaz Campegg'i, 'l'homaz
Elysius, Christovam MarcelJus, Lalius Joruanus e outros, todas
por volta de 1460 a 1525. Quem manusear um desses auctores,
póde ajuizar de todos os mais; pois qne toLios uns aos outros
se copiaram seguiLiamente, de sorte que caJa obra mais não é
que a eterna repetição da mesma fieira de successos, canones
e testemunhos tão pouco concludenLes quanto apocryphos.

Santa Catharina de Siena, essa alma pura e tao bem
prendada, quando avistou-se com Gregorio XI, disse-lhe « estar

como sentindo na curia o cheiro dos crimes in{emaes. » Sobreveio-lhe
o papa que elta tinha mnito poucos dias de chegada al1i.
Então a santa moça, de costume tão humilde, aprumou-~e

magestosamente: « Ora pois eu», disse elIa, ( sustento que desde
a minha cidatle natal senti mais activo o cheiro dos crimes da
curia do que aqueltes que diuturnamente os practicarn. » ("")

Em toLia a parte havia a mesma sensação; porquanto,
considerando no curso progressi vo dos acuntecimen tos, dir-se-hia
que Roma inventam' a arte, até enttLo ignol'ada pelos homens,
de dar ao crime o cúntlão da ubiquidade. Parecia ter-se con
~eguido, mercê do systerna pOl1tificio, levar, destilIada em
\'el1eno subtil e penetrante, a corrupção, cl,e uma o:fficina
central ás extremiLiaLies do organismo ecclesiastico. A. quem
quer qne cuntm elIa audas e em Lust:a de abrigo e conselho, e
e. praiasse o olhar pelo mundo chl'istãO, ou, sequer, sómente
delTedor de :"i, il1evitavel era tropeçar n algum preceito papal,
e largar Lie mao. sem fi Li' esperança, a tentativa. Por tllda a .
parte eriLm bulla.-; l'O,nana- fulminar de excommunhoes,
mOl1ges rnendic(l,.ntes, GO"'ÜlZà,os t""), inquisidores. Com rasão

,.) Acta srC'l'ict(Jn~m, Bollalld. ,. 30 de ahril, pago 891.

(•• ) Nome com que se appellidavam os vagabundos ecclesiasticos, que af·
fiuiam a Roma para empolgar alguma prebenda, enredando, ou comprando·a a
rarça de mendigar. Wimpheling os descreveu por miudo.
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escrevia Erasmo ao bispo Fisher ue Rochester: « Se Christo
não descaptivat' o seu povo Je.~ta multifurme t'yran~ia eccle
sia'5tica, antes, afiual de co:1tas, SL: ppol'ta-r a t,Yt'annia dos
turcos, » C")

Foi assim que, logo em meiauos 110 seculo XV, apagou
se tia litteratura eccle5ia;ti~a e5",e cluI'10 de esperança, que, no
começo uelle, re:;planclecia, íllllll1inanclo, ao tempo LIos concilios·
Ue Basiléa e Constauça, os discursus e escl'iptos LIa épocha. E
sempl'e o me'mo pen.,;acnento, encerralo no mesmo circnlo vicioso:
emqnantQ 'fuI' o que é a clll'ia romana, impo,.;sirel sereI, qnalquer
reforma da igreja. De lá é que decorre todo o lOal; alli é que
o nutrem, e cultivam CJm amor; ma da oflicina papal nlo se
pMe esperar reforma senão por milagre divino. A sim, diz o
paure Tlliago de Juntet'bnurg': « Custa-me a acreditar que
pos5amos obter nuuca uma reformaçJ.ó da igreja; pOl'que
seria mister refOrll)ar prinieit'alleüte a c'rte tle Roma, e o
Clll":iO actual dos acontecimentos mostra-nos quãO difficil é a
empl"ez~. Nenhuma naçuo lia. que mais vig'orosamente contrarie
a reforma ela Ígreja do que a naçlo italiana, á qual se
aggl'egam toJos os que de:'ita reforma têm que temer. » C""')

O mais venét'ado theologo elo. Paizes-Baixos, Diniz Ryckel,
pl'iot· LIas cartuxos o doutor eXlálico, segunuo O cognominavam
tlá-nos cunt.a ue uma viS;IO, que depois communicou ao pro
prio papa. Relata eJle 'omo todo o càro elos bemaventuraelos
lhe apparécera, pl"o~trauo em preces, no céu, intel'cedendo pela
igreja terrestl"e, ameaçada dos mais 6erel'OS castigos; mas que
a esse côro f0ra rE'spondido que, aiuda quanuo o papa, o
carueaes e o. prelados, com todos o do séu séquito, fizes:em
j uralllento ue qllerer emendar-se, jurariam falso; porquanto
não havia na igTeja, da cab ça aos pé, nada enão gan
grena. C~H)

Sentia de commnm toua a gente que com a reforma da
igreja succeclêra a mesma aventura, que outr'ora ao rei ue
Boma com o::i'livro' ·ibylliuos. A ref rm'l., tinha a igTejá que COIl1-

:') Epp., 6. 8, pago 3;'3, ad. Londin., lG'2.

;••) D6 septem Stfltibus Ercle.·iae, anno, mai- ou menos, de [450, em
\VALeu, ltlonumenta, II, 2, i'2.

(+H) PETRl DORLAIiDI, Chrolt. Ca,·tu. 'iense, Coloo. 1608, 394 e 399.
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pra-la por um preço muito mais caro, e 'com muito -menos
probabilidade de bom exito ag'ora que, haria. cincoenta annos,
a semente damninha da curia brotara de i <1 mésse luxu
riante, e a propria igreja cessara totalmente de fazer esfor
ços por salvar-se, Muita gente pensava com o dominicano
Institoris (1484:): «O mundo reclama um concilio' mas, nas
.condi.Oes em que estão os chefes d,l ig-I'eja, como leval-o a

. effeito'? Nao ha mais nenhum poder humano capaz de re-
formar a igreja por um concilio, E Deus mesmo yue, por
I~aminhos desconhecidos, nos ha de valer. » '1') .

Tinham então inveja os alIemães aos francezes, inglezes,
escossezes e outros povo', que não haviam sido tão ultrajado:,
pela curia. Nenhum fora explorado com tanto despejo como esses
allemaes, barbaras, mas «humildes e pacientes», que os seus prin
cipes immolavam. Já 'LEneas Silvio déra a entender aos a11e
mães quanta homa e gTatidão deviam sentir, barbaras como
eram, em dignar-o e a curia romana, cuja ci rilisad01'a mi::; ·ao
fôra principalmente experimentada ·na à.lIemanha, intervir nas
questões delle o

" e pagar-se do trabalho com avultado e ti
pendia. (OH)

O principe palatino Thiago de Treve aconselhára ao rei
Frederico adquirisse a estima. da naçrLo allemã., obrig'ando o
novo papa, Calixto III, a satisfazer as j n:ta queixas do povo
<1-11emão. .2Elleas Sílvio perBl:ladiu o rei de q Ile se alliasse
antes ao papa do que aos alIemães; porquanto, dizia o italiano,
entre o povo e o rei perdurava um ódio inextinguível j pelo
que, era muito mais acertado ganhar as g-raças ao papa. á força
de ob.~equios. (''"H)

Continuava Roma, pois, a ser a magna es 'hola ele vicias,
onde os padres italiano e aIlemães (o:; mais dellE'i:! como C07'tC

zãos) passavam os anno ele tirocinio, e cl'onele 'Voltavam, car-

(') Em HOTTINGElI, Ilíst. ecctes., Scec. XV, p. 413.
(•. ) Responsa et rep~ica Wimphelingii ado .J'Elltlam Syl'p;;wn, em FI\EH~R,

cr. rel'o Gel"m. ed. truv. II, 686·93. A.inda em 1516 o patriota Wimpheliog
julga necessario defender seu paiz contra o papa sienense.. e apoiar, contra os
italianos, o challceller Martim Maiet· de Moguncia, que ~e constituíra ad\'ogado
da nação allemà.

(''') GOBELLlNI, Comment. Pii II, 25.
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reg'ados de beneficios e crimes, porém profusamente apercebidos
de ab"olviçües e indulgencias.

Não se concebe a incontinencia universal desses tempos.
Cousa tão geral el'a, em todas as dioceses de todos os paize
da Europa christJ., o concubinato no clero inteiro, que já
ninguem dava fé, De certas provincias plldia-se affirmar
que, em trinta ecclesiasticos, apenas haveria um casto; entre
tanto qne hoje h:1 regiües, onde a grande maioria do clero está
escoimada. até da suspeita de incontinencia. Explica-se esta
differença pela admilli$tração inteil'amente corl'Upta da igreja,
Não se podia a, esse tempo cuidar de escolha entre os membros
do clero, nem tractar ning'uem de preparar-se e,:;crupuJo'amente
para o serviço da igreja, Tudo era venal; em Roma nego
ciavam-se e compravam-se as ordens sacras com os beneficios:
os que tinham conservado alg'um melindre de consciencia, re'
pugnavam a mancha da simonia, e ficavam forçosamente atra
zados; os outros, pelo ,contrario, menos assustadiços, obtinham
logo valimento, e vinga\'am com presteza a mais eminente
dignidades, Era o e.. tado clel'ical o que offerecia vida mai~

S11ave e indolente, o que, asseguraya mai crescid.os pri vileg'ios.
e,ao mesmo tempo, meDOS dependencia de qualquer c rpora.ã.o.
Velara attenta a cUl'ia por affiançar ao clero a m:lior impuni
dade e segurança absoluta. E, onde os proprios chefes, dando
o e1l:emplo, faziam alardo de de,qpl'ezat' a leis divinas e huma
nas, nilo e~'a de esperar que o, subaltemos acceitas'em o g'l'a
vo"o jugo da contineucia. O contagio havia de lanar, por
tanto, irre,istivelment. Toda a gente que voltava de Roma,
ao chegar aos seus lares, narrava qne lá, na metrópole da chris··
tandade, no regaço da grande mãe univel'sal, modelo e exem
plo de todas as igrejas, todo o clero inteiro, quasi sem excep
Ção, entretinha concubinas. ('I')

(') ob [nnocencio VIU, tenrio quel'ldo o vignr'io do papa impedir e ,e cos
tume, o Padre Santo forçou-o logo a cassar o edicto: « Proptel' quod talis
effectn. est vita sacel-dutum, ~tt via; l'epe1'Ílltur qui cuncubinam nun ?'etineot,
vel saltem meret1'Ícem. I) (Nãu ha quasi um padl'e que se nôo de a concubi
nas ou meretrizes.) E' o que nos refere o cartorario romano INl'KsslJlU, no seu
Diarium (ECCAIIDI, 001p, hist., li, 1997).
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Synodo de L/l.trão

No começo do seculo XVI sob Julio II, em tanta ma
neira se complicaram os ac~~tecimentos, que a curia julg'ou
azado o ensejo para tentar a recuperaçilo do telTeno perdido na
theol'ia. Desavindos com o papa, Luiz XII de França e o
allemilo Maximiliano buscaram apoio no expediente de um con
cilio. A principio jundou-se em Teur" um synotlo nacional
francez, apoz o qual convocou-se um concilio geral para Pisa.
Este, composto quasi excl usi vamente de prelados francezes,
imitou o proceder do ~ynodo de Basiléa contra o papa. Tudos,
porém, sabiam que a contenda era puramente politica,.e não
tocava a outra cOljsa senào sómente a dominaçilo da Italiaj
pelo qne, de todo em todo burlou-se o commettimento. Julio, e
depois Leão X, tiveram-lhe rosto com o seu contra-concilio de
LatI'ilo', qne conteve cerca de sessenta e cinco bispos.

Mallograda, portanto. lastimosi1mente a tentativa de Pisa,
cobrou a cUl'ia novo esforço, e de..,fechou o derradeiro golpe na
instituiçãO do.:; concilios, o que lhe saiu facil ; porque, com o
de..,envolvimento da ignorancia, de 1460 a 1515, e a ausencia
tot!11 de cultUl'a eccle.:;iastica, os nomes de Constança e Basiléa
tinham perdido o seu lustre. FI'ancisco I sacrificou a pragma
tica-sancção a troco do padroado da igl'eja, que se lhe concedeu;
as eleições estavam anniquiladas; e a sorte do alto clero, os
beneficios, as gj'andes dignidades. passavam sem reserva para
as milos reaes, Nada mais tinham, portanto, que invejar os al
lemães á FI'ança, onde a auctoridade do concilio de Basiléa
acabava de se desmoronar, como na AlIemanha desapparecera
sob a concordata ele Vienna.

Já, pouco antes, Maximiliano, dig'no filho de sen pae, pu
zera o concilio de Pisa á mercê de Julio II e seu synodo la
teranense. Em Roma, entretanto, entendeu a curia que era vindo
o tempo de soltar o clero dos [aços d:l estado (em França aca
bavam exactamente de pol-o na dependencia da côrte), e liber
taI-o das suas relações de subdito, Na nona seseão do concilio
lateranense, o papa e bispos decidiram « que, pOI' direito divino
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e ht~mano, os leigos nã.o tü~ham ]lOier nenhwlt nos ecdesiastl:COS, »

Era uma como ratificação de um antig'o decreto de Innocen
cio III no synodo de 1215, onde o pl'eJecessor de Julio II esta
belecel'a que nenhum padl'e havia de prestar juramento ue fi
delidade a principes de quem não tivesse recebido algum oflicio
temporal. Depois, como verdade manifesta e universalmente

f

acceita pela Escriptura, pelos Padres, pelos papas e concilias,
declaro II-se gosa!' de pleua e cabal auctoridade o papa sobre os
concilias, que á ,"ontade podia convocar, transferi!' e dis
solver.

N'uma épocha. em qlte dominava em Roma, a mais completa
barbaria, quanto a estudos theologicos, e em que a dog'matica
escholastica era representada apenas por alguns dominicos, como
Priero e Caetano, de crel' é que cardeaes e bispos não sou
bessem das reiteradas declarações dos papas Martinho V, Eu
genio IV, Nicoláu "'\ e Pio II, A não ser isso, não se poderia
Roma de3vanecer de que a só auctoridade de um Leão X e ílm
conciliábulo de s':ssenta e cinco italianos ponderasse mais com
a opiniãO da Europa do que os concilif):': de BRsiléa e Const.an~a

e os papa ~npramencionado(l.

Impassibilidade da curia.

A. esse confiado uesprezo da verdade e ua historia accre.,cia
o sentimento de perfeita segurauça, em que a Cllría então
achava-se engolphada, Tinha 'ella consciencia de que tlldo
podia arrostar; sentia que, ainda quando, na Hali>l. estive3se
ameaçada a 'sua POSiÇãO politica, no domíuio da igreja nada
tinha que temeI', Nem queixas nem accusaçJes pel'tnl'bllvam-Jhe
a serenidade e a confiança na estabilidade das cnusa~, não
obstante os clamores, que soavam de tempos a tempos. Bra
da.;sem embora, como brada:,sem, por um concilio, i:-to é,
pelo cerceamp-nto do papado: a cnria permanecia inalteravel
mente impa~sivel. Havia um.'e ulo qlle , e apertava o liame
entre o clero e Roma; totlo padre rebelde l'a votado á per
diçãO infallivel, e os propl'ios leig-o.' não se logravam ele evitar
a excommunhã0 com suas funestas conseqllencial;. Nem o audaz

1'. [, 3:S
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Gregorio de Heimbourg poude encontrar asylo, senão em Bo
hemia ao ..p$ do rei hussista; e, por fim, velho, doente, alque
brado, teve que imploral' a absolviçãO de Roma (1472). ("')

Sem a minima insulTeiçãO merecedora de tal llomp, sem que
nenhum synodo levantasse vóÍ reprovadora, soffl"eu a éhristan
dade a administraçãO de papas como Palilo II, Sixto IV, Ipno
cencio VIII, Alexandre VI, cada um dos quaes forcejava por ex
ceder em crimes o antecessor. Com a sua devassidão tinha
Paulo II, na phrase de um contemporaneo, transformado a sé
de s. Pedro u'uma sentina. (H) Accrescenta a m.sm3. testemu
nha ter ido em pessoa a Roma, e obtido accesso ás diversas
corporaçües e clesiasticas sem que, todavia, aeel·tasse com um
só homem de 'vida effectivamente religiosa, E muito mais duro
é ,ainda o que narra do viver dos papas, cardeaes e prelados.

De novo alargou-se, ao tempo de Paulo' II e s'ob os ponti
ficados de Sixto IV e InnocenCio VIII, o vasto mel'ca~o eccle

,siastico. Tracra\'am de crear principados para sobrinhos e filh03
:' ·tul'aes, ou para enriqnecer as filhas. Novos cal'gos se insti-

'üam, que logo depois foram revendidos, Leiloavam-se os
banete.3 de cardeaes, bem que por preço muito alto. Quando a
prodigalidade dos Medicis estancou o thesouro pontifical, que
até então parecera ine~haul'ivel, Leão X e Clemente VIII mer
canciaram avultada cópia de dig'nidades cardinalicias. De uma
a outTa ext!'ema da Europa resoava o gTito : em Roma vende
se tudo! Havia quatro seculos que isto se clamava, e escrevia,
dentro e fÓl'a da Italia. o começo do seculo XVI, porém, em
geral convicção que nunca jámi1is o desfaçamento fôra 'tão de
cidido, nem a lmpudicicia se ostentara, como então, ás escan
earas em pl'esença do univel'so. Cria-se que d'antes em tempo
nenhum e apel'feiçoara tanto a arte de COll\'ertel' a relig'íão e a
igreja em barras de ouro.-Q conde .Toão Francisco Pico de Mi
l'andola dirigiu uma carta a Leão X acerca dos iufortunios da
Italia e sua orig'em, A.hi assig'nalou, como um dos symptomas
da mais pl'ofunda desmorahsação e da impiedade do povo ita-

(') BnOCKIlAUS. Gregol'io de Heimbow'g, Leipsig. 1861, pag, 383.

(*') Attilio Alessio Al'I1.:l'2'O, om BAJ.UZIO, àLt.NSI, TV, :'19,
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liano, esses verdadeiros leilõe publicos, onde 'e entregavam a
cousas ecclesiasticas a quem maior lance offerecia. (")

Dos impostos de chancellaria

De::;de 1512 adoptara-..e uma edição oflicial, im1)L'e'Sa em
,Roma, das taxas u~ada' na chancellaria e na penitenciaÍ'ía
'romanas. Verdade é que lhe servia ele' base a antiga tarifa,
estabelecida sob JOãO .xXII; ma' até então manti'i"eram-n'a
l'ecatada, e d ahi em deante ficou publicamente exposta a
venda. C""') Divulgando-se em breve pela Europa, devassou a
tarifa aos olhos de todos a enorme tiuantidade das re erva' e
prohibiçües de Roma, o preço de cada infracção e da absolvi
çã.o dos maiore,' crime', como o assassinio, o incesto, etc. (Jf.H)

,) De ?;el'is calamitatum causis ~ostl;ol'Ulm tempo1'!~m, ed, Calorius Ce
s!us, Mutinae, 1860, 24.

(") Muito diver a do que é hoje era, ao começal' do seculo XVI, a com
posição da curia, Uma P,'ovincial, etitampada em Roma no anno de L5 L8,
contém in fine um catalogo dos otfiC'ia cUl'iae. Em seguimento li maior parte
das verbas existe a nota: venduntul'. A compra de qualqutll' desses cargos
era o mais vantajoso emprego de um capital, que a sim naturalmente vinha a
render pingues lucros, POl' essa P'-ovincial sabemos que o numero dos re
fereodarins era illimiLado (noo habeot numerum); que "avia 10L sollicital1ores,
101 omciaes de archivo, 8 escrivães de, upplicações, 12 dos r'gistro', 27 da
penitenciaría e 8t dos breves, 104 cullectores, 10l e 'crivãcs apostolico, Todos
esses empregos mercavam- e. Seguem-se-Ihes 13 procuradores da atldientio
CO'l1.tl·adict01-Unt, 60 abb,-"viatol'es de mi'llo,-i, 60 abbl'eviato,'es ele pa>'co
mn,iori. A maior parte desses empregos tambem era vendavel. Havia aioda
mais 12 advogados do contiistorio, 12 auditores da Rota, dos quacs resa o papel
que se conlentavam de molhadura. Ou~rosim, contavam-se lO noLarios sujeitos
ao auditor da camara. 29 secreta rios /l t es( revenles da camara, além de nutrOti
9 o"tarios. lrnagin,e-se agora um papa de lJoas intenções, como Adl'iano VI, e
posto de subito, já ancião, com a perspectiva de poucos annos de pontificado, li
frente dessa machina gigantêa, calculada unicam nle para grangear dinheiro; o
diga-se que havia de fazer contra etises 800 ind,viduo, todos concitados pelo
desejo de fazer frucLifical' o mais possivel o capital com que tinham compradll
esses lo~areti rendosos, e cerrados todos em densa phalabge por um ioteres~e
commum. O coração de maior fortaleza abysmar-se-lIia desacoroçoado.

, (,. ') Aqui vão alguns desses artigos enumerados eolre ati taxas do chanccllal'ia
i ed. Lyão, 1564, texto latino e frarll;ez):. ,

« - Preço .ie um incesto: gr. 6 (absoZOtttlo pro eo qlH matr'em, SOl'orem
aut commat,'em cCtl"nal'ite?" cOi/nov'it; ou. em vulgw': absolviçllo do homem
que conhece" carnalmente sua mãe. ú"mã, ou qualfJ.t~er outra pCt?'enta sua
consangui'YIea, atfim. ou comad,·e. ) • ,_ ._

« - De as assinios commeltldos contra a pessoa do pae, mae, lrmao ou lI'Jua:
por cada um 4 tomeZlls, um ducado e 8 carl ines,

« - Cae na taxa do parricidio o gue matar a mulhel ; e cutila-lhe a dispentia
para casal' com outra, depois de ter matado a 'consorte, 8 tomezas. 2 ducados e
9 carlines.

« - O pae, ou mãe, que sulfocar uma créaoça. filha sua, pagará 4 tornezas,
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Trabalharam maio tarde ... 01' insinuar que essa tarifa da chan
cellaria não fôra senão puro invento do' inimigos do papado; mas·
as ediçües reiteradas e dadas a lume com auctorisação do papa,
nií.o consentem dúvida acerca da sua procedencia. (*) Patenteiam
elIas a segurança, em que vivia a gente de Roma, e o que a
curia podia offel'ecer ao mundo. O mais fig'adal inimigo de
Roma não conseguiria phantasiar peioe cousa; Impossivel seria
contra ella mais acerbo damno que o simples desnudamento de
um mcchanismo, desenvolvido log'icamente no correr de um
seeulo, cuja;; leis parecia não terem Outl'O fim senito pôr á venda
os attentados contra elIas mesmas, e que não permittia o exer-

I ducado e 8 carlines. E, se marido e mulher o Ilzerem de companhia, sobe o
, 'preço a 6 tornezas e 2 ducados.

« - A róhabiiitação de um hereje obtém-se por 3S tornezas e 9 ducados.
« - Os $acl'i1egos, p~rjl.1ros e a mais gente desta massa pagarào 30 tornezas

e 9 ducados.
« - Di~pensa do juranHmto dado, a uma só pessoa, e por 11m só contrar.to,

trelw/;atio iW'amenti ad eff~ctLtm agendi I : 7 Lomezas, 2 ducados e 3 carlilles.
« - Dispensa a religiosos, que pretenderem confessar religIOsas de ordem

estranha a sua: 15 tornezas e 4 ducados. '
« - A absolvição do voto de castidade ettlrna dá-se apenas no f6ro da

consciencia (in fUl'O conscilmtiae tantum). seudo a taxa: 16 tornezas, :;
ducados í1 ti carlines.

« - Perdão de qualqutJr impudicicia de c1er'igo com freira: 38 tornezas.
« - A freira que por muitas vezes tiver commercio carnal, denlro ou fóra

do recinto do seu mosteiro, será ausolvida e rehahilitada, a6 pODlo de lhe ficarem
3.ccessiveis todas as dignidades da ordem, inclusive a du abbadessa, mediante 36
tornezas e 9 ducados. ,

( Os artigos relat,ivos ao « peccado de lu:ruria, ainda em latim, afi'rontam
desaforadamenle a dectmcia),

« - Pela confirmaçào de uma liga: 50 tomezas.
« - Por peccado contra a natureza com brutos: 90 Lomezas.
(( - O bispo que, lendo promettido e jurado fazer em certos annos uma

viagem a São Pedro de Roma, aiuda o não cumpriu, fica obrigado a 12 torneza~,
,; ducados e 6 carl ines.

« - Para que um padre possa rezar o seu brevial'io as avessas, antepondo o
que elle traz posposto, e pospondo o anteposto: !l tomezas, 2 ducados e 6
carlines.

(( - Para que um sacerdote regular possa usar camisa de linho, e cormil'
em Icnçóes de linhu: 12 torpezas, ;; ducados e G carlines.

« - Por dispen a a qual«(ucr principe sccular afim de comer, elle e sua
familia, carne dtJ animaes mOl'tus pelos sarracenos, preço: 30 torne~as. 7 ducado.
c 6 c<lrliues. II Etc.

Esse syõtema de resgate de peuitencias pur larifa creou-se ob a iullucncia
do systema gcrmauico das composições, ou indelOnisações pecuniarias pa~as ii
ramilia em caso de assa, sinia uu ferimentos.-Ceuo teve Gm, nu direito leigo.
ess, systema barbaro; ruas, no direito ecclesiastico, subsistiu, Ver ''''ILDA, Da.
,'(;I'I'(l'echt der Gennanen.

: Nota do tracltGctol' rfa'llCez. )

C'j ~lais tardll foram ella, alirada~ ~() Indice com a Dota: « au hcerelid,
depravata. » Mas as edições, indubitavelmente freql!entissimas, dos prole tantes,
nãu di iTerem um ápice das edições romana authenticas, impressas nos dias de
Julio 11 e Leão X,
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ClCIO das faculdades naturaes, quel' !tos incli viduos, quer ás
communidades, sem que comprassem o uso de se~ direitos, (I')

Conecto e Savonarola.

Â. curia commUillmellte uão fazia cabedal .da aCCll::ja :ão, que,
em certos escl'ipto::s, lhe irrogavam, de ter cau:ado a perdição da.
christandade, e ser o genio mau do: povos, que envenenava. De
quando em quando, entretanto, vingava-se cruelmente, sobretudo
se a <Jggredia algum orador predilecto do povo. Depois de ter
por muito tempo cOlTido a França em caracter de missionario,
ousou afinal o carmeli~a Thomaz Conecto, que celebrisoa~se

pela santidade de sua vida, e operou muitas conversões,
fingellar os. crimes da curiu. romana, Eugenio IV mandou
prendeI-o, tortUl'al-o pela inqui 'iÇão, e qlleimal-o vivo, (H)

E o que Eugenio fizera contra Conecto, l'epetiu-o Alexan
dl'e VI com Sovanarola. Em alto' brados pedira o famoso
oradol' e theolog'o uma reformação da igl'eja, invocando o au
xilio do: reis, para que se jnnctas:e um concilio ecumenico,
Bm retribuiçiLO, A.lexandre excommungoll-o. e ame<Jçou de in
terJicto a Florellça, oude, chL!gauos os emi.:õ:;arios do pajJa. foi
Savonarola justiçado, com dali' confl'adea seus, solJ pretexto de
here,;ia, queimando-5e-Ihe' uepoi;; o..,; cadarerc.. F01'am esses o;;
cmcludentes l'acioL:inio., com qne alcançou victoria do monge
indefe~o a the.Jlogia coroada; porque lheolog"o 'ra A.lexandre VI.
não obsbnL os eu: fiihos e as sun' senas. (""1'-1') Quando era

.(') Assim, por exemplo, querendo al~ull1a cidade fundar uma eschola pri
Inana, havia de comprar uma lil;ença a Roma; e. para mudai-a da lagar, tinha
rlue fazer novo pagalllanto. As freiras, se pretendiam. am caso de doença,
alugar creadas. lambem c:areciam de comprar a Itom" permi ·sãn. Comp. Taxa~

Cancella"iae Apostolicae Romae., 1;,14. f. 10 c segs.

(' ') Adl)e)'s~,s vitia curiae Romanae emerge/lt"Í!1 nimia (juia zelo decla
mabat. captus 71"0 Itceretica habit~ls est, et ut tali.~ cOmbtlstuS. COS~lAS I\Il VU.·
L1I!IIS, B·ibliath. Crtnnelital'lu, Aureliani·. 1752. II. 814.- m dos seus irmãos da
'lrdem, Baptista de l\1antua (de Trila beata, 'in tine). celebra a :fiJomaz por mal'
tyr. e compara-lho a morle ao supplicio de s.· Lourenço. Dizl'm que Eugenio. cm
artigu de morte. arrependeu-se dolorosameose de ler parlecipado o'C5Se crime.

("') A expre,sào é tomada a Jllachiavel : (I Tre sue famigliari e cari ao"
zelle, lussuria, simonia e crudellade.ll ( T"es familiares e mimosas SCl"VaS, que
tinha: luxu1"ia, simonia e c?'t'8ldad..l I I Decennali. Ope,'(!, ed. Fio.
renL., 1843, 682.
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ainda simplesmente Rodrig'o Borg'ia, fizel'a o que então era ca
minho seguro ao chapeu rubro: afora uma glosa ás regras da
r..hancel1ari\t, compuzera uma sábia defes~ da monal'chia uni
versal e da infallibilidade dos papas. ("1') Nã.o era Savonarola
sómente, seg'undo a confissão de se1,lS propl'ios adver 'arios, um
dos maiores genios e theologos do seu tempo; era tambem mem
bro da mais potente ordem relig'iosa, onde contava numerosos
partidarios, D ahi vem o terem-n'o venerado por santo e mar
tyr da vel'uade, e haverem testemunhado em seu favor, jul
gando-o dig'no de canonisação, outros santos como Felippe
~ery, Catharina Ricci e, até, um papa, Benedicto XIV. C'1')

•• A Italia e a curia.

A Itg,lia et'a ainda mais victima Ja cLlria qne a Allemaohaj
mas·o italiano conformava-se mais facilmente a tudo, Em ver
dade, as. sommas que a Em'opa tributária enviava pOt' mil ve
reuas á côrte de Roma, da cidaLle dos papas escoa vum-se, em
compen 'açüo, mediante o nepotismo, por toJo o resto da Italia;
eram pela maior pal'te O" cardeaes e prelados carne da carne e
osso dos ossos della. [as, por isso mesmo, por esse parentesco
e visinh:Lnça, mais mórbida' era ainda a infiuencia moral
do que em ,nenhuma outra 'parte. Todos o pensaJores ita
liano' desse t J.!)jJo, habilitados, como estavam" ~i. f"l,zer o con
fronto, eram de parecer que a na~ü.o delles 'obreexcedia em
corrl1pçao e impiedade aos pO\'osituarJos mais para o norte.
Machiavel escrevia: « A' ig'reja 1:omana e aos seus padres qeve
a Italia, pelo tri 'te exemplo que lhe dã.O, o lúlver lJerdido toda
a religião e piedade: mel'cê del1es, :omo" !loje um povo ruim
e sem fé. » (1'1'1') « Qnanto ll1ais acél'çado está. de Roma qual
quer POVO», Ji~ mai~ longe, « meu, ~ religíosidade tem, Se
esta côrte fosse 8:,tabelecer-se entre os snis"os, ainda agol'a
pios, bl'evemente ficariam tambem assolada' e deHL.'tadas e' as

(') Clypett· defensionis lidei S. Rom, Ecclesial', Al'genlor., HD7.

(") J)e sel'vorurn J)e'i canon-isatione, III, ~,)-17.

(, .. ) DisCOl'si, I, 12, pago 273, ed. de l8i3.
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I

provincias pelos, cI'imes da cm'ia.» Depois de ter por long'os
, I

annos desempenhado elevadas funcçües ao pé dos papas da casa,
de Médicis, depois de lhes ter administrado as provincias e capi
taneado. os exerci tos, GUlccial'dini, concidadãO de Machiavel, não
fazi!1 delles tambem mais favoraveljuizo. Não é possivel da côrte
l'omana dizer tanto mal (escrevia elle, à proposito das accusa
çCies de Machiavel), que não mereça ainda mais, (.fo)

Opinião dos italianos

Confirmavam a eu modo os prelados a" asserçües desses
estadistas, acerca da pervel'sidade moral 'que a curia derramara
em .Itália. Isidoro Chial'i, bispo de Folig'no r que, em Trento;
estivera .em condiçües de conhecer exaétamente seus colleg-as,
diz-nos: cc D'entrl:: duzentos e cincoenta bispos, mal haverá
quatl'o, em toda a Italia, que mereçam o nome de pastores,
espirituaes, e se desempenheql realmente do seu carg'o. Se o

, povo italiano é em nossos dias tão alheio á relig'iao chl'istã, ao
ponto de haver fundamento para dizer que a confissão do Chri'lto
acha-se extincta entre nós, dos b,ispos e parochos é a culpa
toda; porquanto nossa' vida inteira é de si mesma um contínno
sermão ele impiedade. ») ('1-'1')

Força é reconhecer que, a esse tempo, na Italia, onsavam-se
muito mais verdades e confissoes do que se soffreriam, mais
tarde, quando reinaram os je,~uitas com o seu sY$tema de
silencio, clandestinidade e ~alliativos. Pontifices houve, até.
que não escrupulisavam em externar confissões, que os cardeaes
e prelados da curia viam-,'e forçados a desapprovar como alta
mente desazadas. Mándou A.driano VI, por seu leg'ado Chiere
g-clti, dizer aos allemães: E; real que, de annos ~ara cá, muitos
horrores se têm dado na santa sé' tuuo se tem pervertido j e

(.) Opere 111edite. I. ~7. Flren~e, 1857: « Non si puo dire tanto male della
corte Romana che non merili se nu dica piu, perchê li una infamia, un esempio
di tuLU i vitupcrii e opprobril dei mondo. II 'No seu livro Rieol'di autob"ig,'a
(iei, diz de passagem: «A Roma, dove le cose vanno alla grossa, ove si COI'
rompe ognuno, II etc. Opel'e, X, 160.

(' ') O bispo Lindanus reproduziu eôse tl'echG no seu Apologetieum ad Ge,-·
manos. Antwel'p. 15ti8, pago 19.
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a corrupção tem.-se dilatado da cabeça aos membros, do papa
aos prelados. C") Quanclo, de tempos em tempos, surdia, na
!talia, algum bispo movido de bons sentimentos, bastava-lhe
metter mãos á obra, e Elncetar a adinini:itmÇã.o <la diocese,
para perceber asna impotencia. No dia em que Matteo Gi
berto, confidente e da/ária de Clemente VII, dirigiu-se afinal á
sua diocese ele verona, 'viu immediatamente que s6 a cidade esta va
dividida em seis jurisdicções differentes, e as numerosa.., exem
pções, que se lhe oppuzel'arn, estorvaram-lhe todas as refor
mas. (H) O biographo de Gibel'to, descrevel1do a situação da
Lombardia, põe em memoria que o povo ignorava absoluta
mente a oração dominical e o symbolo dos apostolas. Muitos,
accrescenta, não commllngarn, nem se confessam uma vez,
sequer, por anno; e, só por seguir o ramerl'ão, fazem-n'o \lma
vez no anuo os q'le passam por melhores.

En tre III uitos outros, os e.';;criptos do bispo Isi<loro Chiari,
mencionado acima, indicam-nos o e,tado, em que vivia!?- clero
e povo nas dioceses do papa. Em 1550 vel'ificou e11e que todos
o: padres da sua diocese, excepto um ou <lous, não sabiam

·nem palavra da absolviçãO ~acramental, e tomavam a fórmula
ele levantar a excommunhilo pela ele absolver em confissdo;
motivo por que teve de lhes dar' mestres, pois não sabiam nem
lêr a missl'l. correctamente. Todavia, mais abominado do povo erfl
ainda esse clel'o pelos eus crimes, que desprezado por sua igno
rancia. Quasi todo::- os possuidores de beueficios não .'alJiam
lêr. ("'H) Em summa, deante dos resultados o1'iginarios da
immediata visinllança da curia, mnito menos pnng'ente erH. o
aspecto dos paize long·inquo3. .

Sem bispo ficou durante sessent.a annos, com os seus 2,300
padres, a grande diocese de Milão. Nas viveudas de padres não
havia seullo Lres cousa : arma.', concubinas e filhos. Não havia
proverbio mais popular que este: « para o infemo a melhor
via é S3r padre. ») Qna,;i de todo acaban~-se. o uso dos sacra
mentos. E. tns pancm; fejçõe~, copiámol-as do horrendo pninel,

(.) RAYNALD. a. 1522. 63.

(") Giberti Vita. no começo das suas Opera, ed. Veron., 1733, 'Pag. Xl.
(... ) ISlOORI CLAI\Il, Episc. Fulgioatis. ';11 ser1?ument Domini, Venet., 1566,

f. lOI-l:l.S.
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que, um pouco mais tarde, traçou da situação da Lombal'dia o
milanez Giussano. C')

Leão X

Tremenda herança, e capaz de assustar o mais impávido,
foi a que, em 1513, acceitou, eleito, Leão X. Tinham seus
antecessores, desde Paulo li, forcejado, quanto podiam, por
cobrir de vergonhas o throno pontificio, por expôr a Italia a
todos os males de uma guerra sem termo. E, todavia, o
primeiro sentimento que pOl' elle passou foi o de quem, obtido
afinal o papado, via ante $i descortinar-se uma inexperimentada
vida de g'osos e delicias. (H)

Com admiravel placidez de espirito supporlavam os prelados
romanos a convicção de que Homa e a curia eram odiosas ao
mundo inteiro. Presentia o acima cit'ado Giberto que, a haver
guerra, os allemães ruiriam em multidão sobre a Italia,
« visto o odio natural que aos italianos têm.» Erasmo desde
'0 principio repetira-lhes que desse ódio cobrava a sua pl'incipal
força o scisma, de dia em dia mais imminente. Além de que, de
per si sós bem eloqnen tes eram já os factos. Nem o proprio
Cornelio Musso, bispo de Bitonto, dedicada creatura de Roma e
eleito orador em Trento, o occultava: (( O nome de Roma »,

diz, (( é odiado de todas as nações. Seus mesmos amigos não
podem deixar de g'emer a ignominia e o desprezo, que pe3am
sobl'e a igreja romana. » ('1-1'-1') Se os bispos de um paiz jun-

(*) Tle v'ita et ,'ebus gestis Ca,'oli Borr., ed. Oltrocchi, MediQI., 1757,
pago 69.

(**) « Primo pontificaLUs die maximam voluptatem et cupiditatem expressit,
dum Florentina lingua palam hoc enuntiavil: Volo, ut pontilicato islo quam
maxime perfruamur.» (Tão che'io ele prazeI' e avidez ficou no primeú'o dia
do sett pontificado, que não log,'ott conteT-se, e, .em (to,'entino mesmo, disse:
hei-de ti"a?' deste pontificado o ma'io)' goso passiveI.) AjlJncta o bio~rapho que
ninguem houve, dos que conheciam a Leão, que não attriiJuisse aos prazel't:'s
sensuaes a referencia dessa phrase, O trecho falta na edição de ROSCOE-RosSI,
Vita di Leone X, t. Xl! : mas existe no Cod. Vaticano> a~20, d'onde para nós
o copiou um amigo. TamiJem ba omissão do trecho seguinte: « Ea tempestate
Homae, sacra omnia venalia el'ant, oc oullo habita virtutis aut inlagrae lamae
ratlone palam ad Pootificatum ulfJ'agia vendebantul" omniaque arnbitione corrupta
erant.» (Vendiam-se em Roma todas a.~ cousas santas, e, com absoluto
desprezo da vi,-tude e boa fama, negociavam-se de p,'aça os votos pa,'a o
pontificada. poltttido ass'im tudo pela cobiça,)

(.. ') Se,'mones, n, dom. 5, Sermo 2. '
~~ M
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ctavam-se, ta?'de e a deshoms, para deliberar acerca de medidas
que arredassem da igreja a dnpla torrente da corrupção e do
scisma, logoo, pela sua minguada energia, se evidenciava que
a curia castrara n'elles o poder episcopal.

Os bispos francezes e Roma,

No synodo em que se reuniram em Paris, no anno de 1528,
viram-se constrangidos os bispos francezes da provincia de
Sens a declarar, nos canones, qne não tinham força para excluir
da igreja os incapazes e indignos. Quando os prelados francezes
recusavam ordens sacras aos que nfLO lhes pal'eciam i<1oneos
para o clero, a Roma corriam,logo a ordenar-se os aspirantes
indeferidos. (-l'") - De novo protestou ainda, vinte annos depois,
em Melun, o epi",copado francez contea a funesta ingel'encia ela
curia, -que de repente arvorava a pretenção de dispor dos bene
ficios na Bretanha e Provença, e, não obstante a concordata de
1517, diligenciava transplantar para França todo o systema
da simonia, reservas, expectativas (H), regressües (H\'") e, de

(Do traelueto?' b'"asilei?'o.)

("*) Regressão ou ?'egresso, chama-se a rcvogação da renuncia que alguem
fez de um benelicio ecclesiastico, Reg?'essu mltit aliud est quam ?'ever
sio ati benefieium cessum seu dimisstlm, O principio canonico é que a renun
cia, em sendo r'gular, não admille m,lis regresso. Qui ?'enuntiavit beneficio suo
illuel ?'epetere '/'lon potest. Como, estabeltlcido este preceito, não se poderiam mais
consentir os re!J?"essus, cuja reproducção annullaria aquella regra, busearam os
ranonistas romanos uma saída para o abuso, e foi que, sendo a renuncia um
acto voltlntario do individuo. não podia haver n'elle força de tolher á auctori
dade o direito de outorgar novamente o benelicio ao I'enunciante, Veio depois o
concilio de Trento, e os aboliu terminantemente, como sacl"is cOlIstitutionibtlS odio
sa, rJUtrum deCl"etis contrm'ill. (Sess XXV, cap VLI ele Re(.) Isto, porém, não impede
que, cc no TlaI'ere?" dos canon'istas >l, egundu escreve Ulll c1elles ( ANnnÉ : Gou?'s
alplt, et méth. ele el?'. can. r ld53, V, pago 28 l, «caiba ao papa o direito, quer de
approvnr os e lipulauus pelas partes, quer ue concedei-os moLu proprio. >l Ja se
vê que, n'este, como em quasi todos os abuso, a pretensa reforma tridentina
deixou em pé a omnipotencia papal. Entrámos n'e'tes desenvolvimentos, para
mostrar como RJlna sabia annullar todas a. refurmas, convertendo-as, por meio
de st:lbtis reservas. em proveito da sua omnipotencia,

(Do tl"uduclo?" brasileiro)

(') HARDUIN, Cone., IX, 1953.

('*) O que eram as expectativas, dil-o-ha por nós ao leitor o nosso fI'. Luiz
de Souza: (C ... He de saber que era cousa muyto usada antes do concilio ( de
Tr~/ltu), quem queria segurar successão do beneficin que possuhia pera despuis
de seus dias em parente, ou amigo, impetrar do Summo POlltiUce a' gl'aça qUI)

polia mesma rezão tinl1u nome de expectativa, ou mandato de p?"ovielendo. >l

Vida de el. FI'. BeJ"tolameu elos MCI?·tyres. Lisb., ed. Rollandiana, 1857, tom. I,
pago 2U:\'.
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envolta, os processos sem termo qne d'ahi resultavam. Se tal
pretenção tolerassem, (disseram com amargor os bispos ao papa),
qualquer esperança de reforma ecclesiastica seria morta de nas
cença.· ("')

Confissões de Caetano.

Com o anno de 1527 umct. catastro[Jhe, tao unica na historia
como o proprio destino de Roma, estalou sol re a cidade eterna. A
cidade santa, qlitl de tempo, itl1ll1emol'iaes amontoava no seiu
os thesollro do occidente inteiro, foi pelos allemae.. , italiano.. e
hespuohoes talada e mettida a saque. E 'premeram-n a como er
pOllja. Depois do saque Je 1527 escI'evia Caetano (ou Je Via) :
« É pnra ju:>tiça; os pa:itores da igreja são alvo de desprez ;
~:iUa palavra ja n::to tem poJeI' nenhum: 1em o e 'turno' h ,Ío
experimentando os prelados romanos. Merecid~ pllniç110 divina
entregou-nos como presa ao saque, ao captiveiro, não em mão'
de infieis, mas ue christãO::l. Já para nada temos préstimo sellã.o
pàra a' ceremonia' extet'i0I'es; e os bens temporae' SãO os g'o, os
unicos que sabemos: aqui está por que 'amos conculcados e do
bradai" á servidão. » (H) O homem qne escrevia assim, era o
mesmo que, como the(llogo da côrte, servira de as, istente a
Leão X, e o com pellira a c nVOCêL!' es'e vergonho, o synodo 1a
teraoense; que lhe aCflll"elhara os decl'etos cúnt1'a Coo. tança e
Ba..i1éa; que o instara a proclamar como ioherente a cada
padre o direito divino de não obedecer ao seu principe; fôra o
redactor de todos os actos do papa, o mesmo homem que, na
.à.llemanha, como legado, en veneuara, por sl1a arrogancia, a
causa de Luthero, e io,:inuara ao pontificn declarasse hereg-es
todos o' que repl'Ova:isem o' autos-ela-fé dos feiticeiros.

Em todas as pl'ácticas ou conferencias entre c:ttholicO::l e
prote:>tante.s, toJa. a vez que se suscitava a questã.o da influen
ciá do papad'> na igreja e da admini:straçã.O de Roma nos ne-

(') BALUZIO-MANSI, Misc., II, 297-300.

(0 ') RAY~ALD, a. 1527, 2.
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gocios relig'iosos, eram os oradores catholicos forçados a con
fessar : Aqui cessa a defesa; neste terreno estamos derrotados j

nem podemos negar as cousas, nem attenl1àl-as. Assim fallara,
já em 1519, o bispo Bertholdo de Chiemsee, e, com elte, o car
deal Contllrini, os al).ctol'es da jJ!Jem07'ia romana de 1538, o padre
Luiz Blosius, os theologos francezes e belgas Claudio d'E.'pense,
Ruard Tapper, Gentian Hervet, :0 bispo Lindan'ls e João Hoff
meister,

o cardeal Contarini

Momentos havia, até, em que os proprios papas eram
obrigados a ouvir de seus mais provados servidores cousas que,
em tempos communs, teriam levado em direitura a um pro
cesso ante a inquisiçãO. Gaspar Contarini, e~se estadista leigo,
que Paulo III, apertado pela precisão, transformara de súbito
em cardeal, ousou declarar ao papa, mais ou menos n'estes
termos, que o systema papal era absolutamente pel'verso e
antichl'istão, Rasão tinha Luthero, dizia elle, em escrever, nr.
seu livro do captiveiro de Babylonia: « Nada se pMe imaginar
mais opposto á lei de Christo, lei de liberdade, como é, do q.ue
este systema, que subjuga os chrisLãos ao papa, e o auctori 'a a
fazer arbitrariamente leis, abrogal-as, ou dispensar n'ellas. El'H
impossivel que maior captiveÍL'o esmagasse a chl'istandade». ("")

f Essas advertencias, porém, pa~'savam como a bulha do
vento, sem deixar vestigio. NãO era Paulo ITI homem que se
desapoderasse, uma linha seque!', do seu arbitraria poder; e,
para um Contarini, havia constantemente em Roma centos de
Torquemadas, Caetanos, Jaccobazis e Bellarminos.

Confissões dos bispos italianos e dos legados em Trento

Teve de commum com o concilio de Latrão em' 1516 o
triLientino, no sell primeiro periodo, o fazerem os Ol'adore:,
n'e.'sas duas assembléas, confissões cuja fl'anqllesa e força esma
g'adora são de pasmar. Todo::> e::ises discur::ios e as revelações

(.) Epist. duce ad Paulum III. Colon" 1538, pag, 6~ e scgs. - Tambem
Da col\ecção de LE PUT, n, 605.
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que encerram, em fórmus differentes reproduzem est.a iJéa: Os
cardeaes, bispos italianos e gente da curia somos uma récua
de hom'eus sem peso nem cousciencia; deixamos perder-se ao
desmazelo innumeras alma::;; desbonramos a dignidade episco
paI; não somos pastores, senão lobos; somos as causas da
corrupção, que na igreja domina; e da ruinu da religião na
Italia cabe-nos muito particularmente a culpa.

Abertamente e~unciou-se dessa forma, ante a assembléa do
1516, o cardeal Antonio Pucci: « Roma, os prelados romanos,
os bispos que Roma expede toJo dia para os paizes estt'anhos,
todos nós junctos somos os auctores dos copiosos erros e da
degenemção da igreja~ e tndo acabado e ,tá, se não lograrmos
reconquistar a bol;, fama, qne já quasi de todo havemos per
dido. » Um dos membros do synotlo de Latrão, Mathias Ugoni,
bi. po de Famagusta, de~creve, no seu livro, o desprezo em
que tinham caído os bic:pos italianos: Não ha infamiu, diz,
que se lhes nãO assaqnem; repellem todos os que fa!lam em
neces>iidade de reforma e de um concilio efllcaz, motej 1lt1elo-a
como um elesmancha-pmzel'es e uma hypocri,.:ia.

O m'ais terrivel libello qlle nunca se articulou até hoje
contm a prelacia italhna, furam os legados do papa que o
for 111 ularc.Lm, em Trento (1546). '

Aos reformadores alJemtLCS bastava o repetirem textual
mente a palavras elos leg'ados e toda' as confi:::.sües analog'as,
que ao concilio tinham saído, para ficar aos olhos do mundo
clara a intensidade do crime dos papa' e bi:ipoS italianos.
:Não se podia mais vi ivelmente exprimir a necessidade de
imputar á conta da pl'elaciu italiana, concenLrada na cUl'ia,
d'ollde irradiavà pelas di ceses, a total ruina do systema
ecc!esiasti o. La é que se havia de ir buscar a origem da
immoraliLlade reinante j de lá provinl.H1. a avidez do povo em
acceitar por toda a parte novas doutrinas e fórmas novas para
a igr~ia j porqne o povo era em tOlla a pal'te de.,cLlrado,
elltl'egup. pplo clero ao desamparo, descont.ente e ele 'confiado
até de sua propria igreja. (-II.) Tudo o qne do hel'eje~ lJO~

(*) Admonitio ad SynodUln, do anuo de 154(j, em LE PL,IT, jlunum. CoU.,
I, 40, « HOl'um malol'ulO magna 6X parte nos causa sumlls. - Quod lapsal1l
m"rum discipliuam eL abusus complecLitur, hic nihil attinet diu investigare,
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vem (diziam elles) mais não é que justo castigo dos nossos
crimes, dos nossos peccados : porque haviamos fiar de homen'
indignos os empreg'os ecclesiasticos'? etc.

. Já por si só o primeiro discurso que, ao abrir-se o concilio,
pronunciou o bispo Coriolallo Mastorallo de São Marcos excitou
assombro geral. C'") O quadro, que expoz, do caracter dos
cardeaes (H) e bispos italianos, da sua sanguillaria crueldade,
do seu orgulho, da sua cobiça, do assolamento que exerciam
na igTeja, suscitou horror em todos. Um desconhecido, que
narrava a um a.migo seu essa pl'imeira .'e:'>são, escreveu n'essa
carta (H''): cc Nem o proprio Lnthero fallou nunca mais severa
mente.» O que esse illdiviuuo ouviu então, no concilio de
Treuto creoll n'elle convicção de que o syuodo, em verdade,
não acceital'ia a doutrina protestante, mas 'levantar-se-hia
ainda mais energicamen te que os lutheranos c ntra a tyrannia
papal. Que erro, ainda mal! e qnão impedeitamente nãO
conhecia elle o clero italiano! Comtudo, pelas revelaçõe.~ de
Trento provou-se acima de toda e qualquer dúvida que se de\'ia
ter coíno uma felicidade a residencia dos bispos italianos longe

quinam tantorum malorum auctores fuerint, cum prceter nos ipsos ne nominare
quidem ullum alium auetorem possimus. ll-Cotejem isso com o que diz Girolano
Muzio (Lette)"e catholiche. Venez. 1571, pago 227, anno 1557) das « abomina
zioni introdotte nella chiesa. II « Os bispos, especialmente, incapazes e
perversos, danno la CUI'a delle anime alia tecia degli uomini. II Refere"nos
Guicciardini, nos seus Ricordi, que, n'essa épocha, em tendo juncta a quantia
precisa, podia qualquer mercar em Roma um bispado para os primogenitos das
grandes familias, corno emprego ordinario de capital. Riniêri Guicciardini, seu
parente, bastardo, e dotado já de ricos beneficias, comprou ao pontifir.e, por
-i000 ducados. o bispado de Cartona, abrangida no preço da venda a dispensa
para manter os seus beneficias. Opel"e, X, 59.

(') Acha-sé ero LE PU.T t 20 e segs.
(oo) Lembra-nos aqui o expre sivo lance dÇl arcebispo de Braga, no concilio

de Trento: « Propoz-se aos Padres em primeiro logal' se era razão que as
pessoas dos Cardeaes fossem na reformação comprehendldas",. Começaram a
votar os que"., ficavam precedendo, & hum após outro, nemine discrepante,
foram dizendo com a cortezia costumada: que os [llustrissimos & Rev~rendissimos
Cardeae~ não aviam mister reformados. Quando tocou dizer ao arcebispo, disse
assi, aproveitando se das mesmas palavras & termo dos que tinham votado,
ma com liberdade & espirilo d... Varão Apostolico: Illu· t7"issirJii et Reve!'en
dissimi Cal'dilwles illdi{Jent illustrissima et '"evel'endissimll. ,'eformat,one.
(Os illustl"issimos & l'evcl"endissimos Ca,'deaes hão mister húa illustl'issima
& reverendissima ,'cformação) , Palavras fo"ma~s que fOl"am celebradas por
toda a Chl"istandade co'miltOnl'a do A,'cebispo, & o são ainda hoje, II FR. LUlZ
DE SOUSA: Vida d~ d. FI", Be,'tolameu dos ],{artyres, ed, Rolland., 1857,
tom, I, pag, 226-227,

(Do traduct01" brasileiro).

(".) COUecfão (continuada) das m(lt~rias theologicas, 17F, 33';,
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de suas dioceses; quasi nenhum de11es vira, sequer, jamais os
membros do seu clero. Entretanto, os redactores romanos da
Memoria de 1538, destinada a Paulo III, tinham advertido os
funestos resultados de tão intoleravel situação, (.)

Ha uma carta do famoso Antonio Flaminio, de 1545, que se
refere aos primeiros começos do concilio de Trento, Que vai
fazer a bem da igreja, pergunta e11e, um synodo composto de
monstros como esses bü;pos'? De bispos não têm e11es nada senão
as vestes roçagantes. Na Italia só um bispo soubera e11e, que fosse
digno sacerdote: era Giberto de Verona; mas esse morrera.
E' desaiíno, diz, e"perar alguma cousa dos bispos actuaes, que
conquistaram a mitra-ou por protecção dos pl'incipes,-ou men
digando-a, - ou comprando-a,- ou exercendo em Roma algum
mister criminoso,- ou (~epois -de serem cortezilos por longos
annos, Para obtvr qualquer melhora, cnmpria, antes de mais
nada, exoneral-03 todos de uma vez. (H)

Concilio de Trento

A apparição de alguns franceze.' e hespanhoes em Trent
bastou a transformai' logo os italianos em rel;>allho doci! ás

. ordens de Roma e I obediente ao menor aceno dos legauos.
Accommodavam-se e11es muito queuos a que o. e:itygmatisa sem
deante omundo como vis mercenari03sem conscieucia, como os mais
grosseiros e ignorantes de todos os homens: nenhum illl1rUlurio,
nenhum protesto interrompia o orador. Qualquer italiano (pOI:
que é provavel que de estranhos o não tolerassem) tiuha pI IHL

licença de dizer que de Romo. vinham todos os infortunio e

(,) « Omoes fere pastores recesserunt a çuis gregibus, commis i sunt omnes
fere merceo(lriis. >l-Ed. de 1671, pago 114. Apeznr da inculcada reforma dc
Trento, ainda sessenta annos mais tarde nào mudara a si.tuação. Na s~.a
MemO?'ia a Cl,'maote VJIl, o card ai Bellarmioo escreve: « V/deo 10 ecclaslls
Itali:e dcsolationem tantam quanta ante multtls annos fodasse 000 fuit, u~ jam
neque divini jul'ls neque humani rcsi<.1clltia esse videatur. >l BARO:'lIl eplst. et
0pusc., Romae, 1770, lIl, 9.

(,.) Acha-se essa curiosa carta entre as Quattro lf'ttere di Gaspw'o COllti7:
7-ini. Firenze 1558; mas por ullla obsllrvação do cardeal Quirino é de crer seja
da penna de Flaminio,
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abusos da igreja ('''); mas, em vindo a ponto mostrarem sua
adhesão á curia, para logo desentranhavam-se em zelo, e,
emulando em baixeza, abrasavam-se á porfia em devoç:lo a
Roma.

«Nenhum outro intuito fitam os bispos italianos», escreve Pal
lavicini, «senão a sustentação da sé apostolica e a grandeza della ;
procedendo assim, c;rêem de si para si mostra!'-se tiLo bons italia
nos quanto bons christãos. » C'"") Se algum bispo esti'angeiro men
ciouava um facto hidorico inconciliavel com o systema papal, no
mesmo ponto estoirava-lhe sobre a cabeça a tempestade. Assim,
como obispo Vosmenio de Cadiz ponderasse que d'antes os metropo
litas; por força da sua propria auctoridade, ordena vam os bispos de
suas provincias, logo ocontradisse o cardeal Simonetta, e os bispos
italianos desataram em gritos despropositados, dando com os pés
no chãO, ou arrastando-os, e tolhenuo assim que o bispo seguisse
o discurso. Cale a bocca esse maldicto! exclamavam, e seja em
continenti citado a juizo. (HY-) Tal era a liberdade no concilio
tridentino.

Um desanimo proximo ao desespero dominava então, entre
os mais bem intencionados, na !talia, posto nrto chegasse esta
nação, como a Allemanha e outros paizes, a um scisma decla
rado, e pp,rmanece8se, em geral, no catholicismo o commum do
povo. Pelos tempos em que se abriu o concilio tridentino, em
escripto's e discursos n'outra cousa não se fallava 1:1 não ser na
ruina da religião, na agonia, ou. até, nos funeraes da igreja,
a que os bispos tinham de assistir. Davam a igl'eja como
cadaver a llecompôr-se, ou edificio q\lasi consnmmido das cham
mas. Egual lingnagem tiveram Lorenzo GiLlstiniani, patriar
cha de Veneza, 0.3 cal'deaes lEgillio de Viterbo e Antonio PLlcci,
afóra, depois desses, muitos bispos de Trento. Era isso etreito
da itOpre.'>são n'elles produzicla. pelo espectaculo da Italia, onde
florescia a impit'lclade e a superstição mais crassa. As na-

(.) Tal foi. por exemplo, a linguagem de Antonio Pucci (mais tarde cardeal,
bispo de Alb<lllo) no synodo de Latrào: « Roma vel Babylonia, ejusque incolas
pastores, qui quoLidie per univer nm terrarum orbem animarull1 saluLi prrofiCi·
untur, lanlorull1 causa enorull1 >l. Concil., ed LABEE. XIV, 240.

(Oo) « Non lendevano ad altro oggetto clJe ai sostentall1ento e alia grandezza
delia sede apostoLica. » Stol'ia del Concü. di TI'enlo, V. '125, ed. Milan., 1844.

(''') PSALMAEl CoU. ActDl'., em LI!: PLAT, VII. 11, 92.
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çües de além do" Alpes, em g'eral, pOI; seu contraste com a
rtalia, pareciam ainda crentes. Mas profundamente abalada
estava a sua adhesão [1 igreja; porque muito havia que lhe nuo
encontravam senão feições dOe tyranna, e o pouco que da sua
imagem subsistira estava desfol'me e irreconhecivel. O soci
nianismo era um producto de nacionalidade italiana, sem écho
na Allemanha e na Inglaterra.

De como sentia o publico em Allemanha

Os de Allemanha e <.las regiõe ,ituada. para o norte dos
Alpes ainda muito long'e estavam de pensar que a recente
quebra da união religiosa viesse a resolver-se em separação
defiriiti va, TãO afastado ainda nilo estava da igreja o sentir
g'eral, que de toc1o em todo cessasse a confiança n'um concilio
realmente livre e não supplantado pelo papa. Com esse con
cilio esperavam simultaneamente mundificar a igreja, e recon
ciliaI-a com os dissidentes; mas aqui, seguudo era natural,
variava~ conforme cada individuo, confol'me a condição pessoal
e a nacionalic1ade de cada um, a~ clau-sulas de cong~açamento

das confissões discordes.
Nos paizes scandinavos, na Inglaterra, nos Paizes-Baixos,

na Allemanha, uma reforma sen ata, no pedodo anterior a
1560, salvaria ou reintegraria a unidade religiosa. Bastavam
algnmas concessões-como as do calix e o casamento dos
padres, - mas principalmente a aboliçãO do systema papal.
Não queriam os reformado!'es moderado', como MelanchtllOn,
reconhecer o primado papal, senão como uma instituiçãO de
c1ireito humano, util á -igreja. Se recusavam ir além dessa
concepção, o motivo principal consistia, como até pelos termos
de Luthero se p6cle averigua!', n'e 'sa cl1ricatul'a de monarchia
absoluta, côm que continuamente os arrostavam, e que se lhes
gravára no espil'ito camo insepaeavel do primac10 na igreja.
Não podiam, ou 11ã qlle!'iam, conceber a idéa do sacerdocio elo
Novo Testamento e d sacrificio da eucharistia: ante os olhos
finrtuavam-lhes e. sa. fluas noçúes enyoJt.f1B no vilipendio e na

P. c. :lã
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ignominia g'eral, confundidas, pela subversão de todas as cou
sas, n'essa missa, que. transformara-se em mercancia, e que,
comtudo, reinava soberanamente sobre o mundo leigo. O
mesmo succedêra com o primado; tres vezes odioso lhes devia
ser: primeiro, quando considerassem em que mãos jazia; depois,
ao reflectirem no eleme'nto' de tyrannia, que encerrava no seio;
e, emfim, ao verificarem que aquella curia era a fonte, a ori
gem da perdição da igTeja.

A homenagem rendida á theoria da infallibilidade papal
era uma das partes constitutivás da dedicação da !talia a
Roma; porque o respeito não se limitava ao systema pon
tificio, mas revertia eg'ualmente sobre as con.sequencias delle.
Desde Leão X entrara essa theoria n'uma phase particular de
desenvolvimento.

Os theologos italianos e a infallibilidade

Durante a prolongada lucta dos concilios com os papas
acerca da auctoridade suprema, de 1431 a 1450, ficara pr6terida
para o .segundo plano a questão da supremacia papal em ma
terias de fé. Nem n'isso tocaram, no synodo de Florença, os
theologos pontificios, depois da recusa incisiva e terminante,
com que os greg'os denegaram credito ás fábulas de Cyrillo;
sabiam que seria uma tentativa sem esperança neuhuma o
querer alcançar dos gregos que reconhecessem tal pretenção.
Occasionalmente, no synodo de Basiléa, declarara-se, como vet'
dade acceita de todo o universo, serem os papas, como qual
quer, sujeitos a erro em pontos de fé. Torquemada, o mino
rista Capistrano, o dominico e arcebispo Antoninb, todos theo
logos do systema papal, que, de 1440 a 1470, defenderam a
doutrina dilecta da curia (a superioridade do papa sobre os
concilios), acertaram com uma azinhag'a, que, n'essa questão,
livrasse o papa da prepollderancia do concilio. Mais tarde
se lhes agg'reg'ou o cal'dea,l Jaccobazzi. Pretendiam elles,
seg'undo o expõe especialmente Torquemada, que de certo
é possivel cair o papa em heresia, e ensinar doutrina falsa; mas
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que já em consequencia desse simples facto fica elle eifectiva
mente d~posto por Deus mesmo, antes de haver possibilidade
jamais de qualquer sentença da igreja. Logo, concluíam, ns'o
poderia mais a igreja, ou o concilio, em caso nenhum, pronun
ciar contra elle julgamento, limitando-se, assim, a sua compe~

tencia a proclamar o julgamento da divindade; e, por conse
guinte, nrLo é licito affirmar que um papa seja susceptível de
cair em heresia; porque, em caindo, no me mo momento em que
se realise n'el1e a transiçilo da orthodoxia para a heterodoxia,
cessou de ser papa.

Por essa theoria deviamos, logo, colligir que nenhum
bispo, nenhum padre podem jamais tornar-se hereges, nem por
motivo de heresia vir a ser destituidos; porquanto Deus an
tecipadamente os depõe, no mesmo instante em que se deci
dem por qualquer doutrina erronea. Em verdade, uma vez
admittidas as deposições divinas antes de qualquer intervenção
humana, impossivel seria circumscrevêl-as ao papa, e dizer:
Deus nilo exerce a sua severidade senão só com o pontifice;
com os bispos e padres impios é mais clemente.

Uma explicaçãO de tal jae7., manifestamente inspirada
pelos apuros da necessidade, não podia contentar a ninguem.
Comtudo, Torquemada, seQ1 recuar, manteve o seu invento. Cl')
Rejeita elle a supposiÇãO dos que crêem não permitta Deus
nunca ao pontifice emittir urna doutrina falsa. Conhecia de
raiz a Graciano, e por ahi sabia de fundamento que os factos
nilo consentiam usar e'sse, alfas tão commodo, expediente. Mas,
pensa o cardeal, se o papa chega a heresia, de direito ja não
é mais papa; é como que um cadaver 'de papa, sobre o qual a
igreja póde a sua v~ntade exercer justiça, S. Antonio, arce
bispo de Florença, e o canonista Antonio de Rosellis, contem
poraneo de Torquemada, apezar de haverem elevado a tanta
altura a auctoridade pontificia, não punham a infalJibilidade
senão na igreja inteira e nos concilios, representação dclla. Diz
o primeiro que o papa só esta exempto de erro, quando unido &
igreja e guiado pelas inspirações do concilio. (H)

(0) Summa. IV, 2, C. 16, f. 388.

(.. ) Summa Theotogica. m, pago 416.
\ '
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Assill'. que, ainda com toda;:; essas opiniões, nd.o havia então
infallibiiidade papal. Subsistia sempl'e a' proposiçãO de que o
papa é capaz de cair em heresia; caso em que a igl'eja, ou o concilio,
devia immet1iatamnte dizer-lhe:- Depõe-te a ti mesmo-; e,
se recalcitl'asse, pronunciar-lhe a des.titnição. Em a cOllsequen
cia derradeira, a que chegara o cardeal Jaccobazzi. (*) Á igreja,
e não ao succeSSOl' de Pedro ("1'), refere ainda. elle a oração de
Christo; e, ante delle, o mesmo' pensara Thomaz Netter, ou
vValdensis. (1'1'1') Tambem mais long'e não v~e Silvestre de Prierio,
entilo mestt'e elo sacro palacio: « O papa », diz elle, « não erra,
quando aconselhado pelo concilio. » (1'1'1'1') Foi Thomaz de Vio,
ou Caetano, o primeiro que reconheceu, completa, a infallibili
dade do papa. Foi elle quem induziu Leã.o X a contestar pela
primeira vez a auctoridade dos decretos de Constança e Basiléa
no tocante á competencia dos concilios, decretos que pelos papas
anteriores tinham sido reconhecidos ~ solemnemente affiançados.
Entretanto, ainda assim, não ousou, no decreto a que alludimos,
promulgado no synodo italiano, nomear, uma vez sequer, o
concilio ele Constança.

Chegara afinal o turnpo de c01'oar o edificio do systema papal
com a applicaçã.o hg-ica do principio da infullibilidade, do qual
Thomaz de Aquino, illaqueado, a~sentara as premissa", A.os
llecretas dos dons concilios contrapuzerarn-se, pOl'tanto, as fmude.>
que sabemos, a. falsa.. cit:lçues de canones conciliare.> do oriente
e dos, antos Padres. Em apoio da sua doutrina valeu-se Cae
tano, até, das mais mal ageitadai:i e mais evidentes de todas
essas falsidades, as de Ag'ostinho, a quem se attribuía havei'
llado coma escriptos cauonico~ as lettras pontificias. (1'1'1'1'1') A.s
fabulas colbit1as em Thomaz, additou-as elle ainda com uma
tramoia de lavra pI'opria, mutilando, com e::;pecialíllade, a celebre
censura de Constança contra as pl'oposiç.ões de Wiklef, a qual
era-lhe mais que tudo importuna. (*HH.y.) ,

(*) De concilio, cd Paris, pag, 390.
(u} De concilio, pago 421.

(''') Doctrince, 2, 19.

(.... ) Summa Sylvestl'ina., Romre, 1516, V. O COllcilium.
("U,) Ad Leonem X, de divina insto Pontificatus, Romre, 15:!1, c. 14.
(...... ) Supprimiu as palavras mais importantes: « :crror cst), si per Ro

nJanam ecclesiam intclligat universalem aut Concilium generale. ))
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Era Caetano o typo desses aduladores e theohJgos cOI'te
zilos, que mais tarde Carafl'a e os auctores da :Memoria de 153
estygmatisaram com o ferrete em brasa, impubndo-Ihes have
rem arr·uinado a igreja e seduzido os papas com a .. ua don
trina do poder absoluto. Foi elle quem invent'JlI a phrase, a
q·ue é commental'io práctico a aLlministr'açao dos papas M:édicis
e dos subsequent~s: A tareja cat!Loticl), é de 1tasCença serva do
papa. (I') Esse h')mem, entretanto, presenceara o:; reinados
de um Sixto IV, de um Innocencio VIII e de um A.lexandre VI.

Adriano VI

Tao se impôz, comtudo, irl1med.iatamente a Roma a nova
doutrina de Caetano. Tinha.m muito pOl' arriscada empreza
declarar, sem mais cautela, radicalmente erroneas, em sua longa
successilo, todas a bullas papaes onde o, pontifice' confirma
vam, e explicavam 6s decl'eto, evidentemente dogmaticos,
de Comt,mça; e a mais de um pareceu ousa muito g'l'ave
affirmar logo ao mesmo tempo a infallibilidade papal. Ainda
em 1486 reconhecera Innocencio Vln a ol·thodoxia da niver-
idade ele ParÍi;, na me,'ma quadra em que, publicamente, em

nome da UniversiLlade, os tbeologos A.lmain e João Maior
estyg'matisavam de heresi'1 a dontl'Ína da superioridade do
papa ao cuncilio. N'esse sentido ensina a-se em toda a Fl'ança
e .A.llemanha. Est3 facto, ceJ'tificou-o, no concilio de 'rrento,
sem o minímo proLsto, o cardeal de Lo:oel1"1. Foi Acll'iano VI
elevado aa thl'ono pontificio, qllando toda a gente sabia que,
sendo ain'ia profe.ssor de thcologia em Lovaina, affirmara, na
sua principal obra theologica (",''), qU'3 muitos papas tinham
sido hereges, e que evidentemente qualquer pontifice, quer nas
suas decisões, quer nas suas decretaes, era 'capaz de commetter
heresias.

(') Apologia tl'uctatus de comparata auctol'itate Papae et COllcilíi.
Romae, 1512. c. I.

(•• ) Comment. in I V Sentent. l]Ltaest, de confil'm.:· « Certum esl, quod
« possit errare, hroresiru per UJm determinatieoem aul decrelalem assel'tmdo. II

Ahi declara expressamente; « Evacuar. intendo impossihilitatem errandJ, quam
" alii asserunt. »
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o fact0 de occupar o throno de s. Pedro um pontifice tão
sem o sentimento da sua infallibilidade que chegou a
mandar reimprimir, em Roma, nos dias do seu pontificado, a
sua antiga obra de professor, não deixou de exercer 'certa in
fluencia. Houve então quem se atrevesse ainda a propugnar,
na Italia, a auctoridade dos dous concilios, os decretos delles,
e mostrar que o systema papal não podia aguentar-se, nem
sob o aspecto da historia, nem sob o do direito. A essa de:
monstração abalançou-se o livro do bispo Ugolli de Famag'usta,
qne, com animar-se a refutar Torquetnada, e estabelecer em
principio o poder. judiciario do concUio sobre o .papa, recebeu,
todavia, a approvação e, até, encomios do pontifice Paulo III. ("')

Confissões dos defensores da infallibilidade

Muito sensivelmente entremostra a celebre Memoria de
1538 que os seus auctores faziam idéa clara dos erros religiosos
dos papas e das suas falsas doutrinas: na fiel pintura que
fazem da situação da Italia e da igreja de Roma, d'entre os
cardeaes Caraffa, Polo, Sadolet, Contarini e seus collaboradores
Fregoso, Giberto, Aleandro, Badia e Cortese, nenhum propen
deu p.bsolutamente para a hypothese da infallibilidade. Quando
tentavam debuxar a miseria, em que a cegueira 'dos pontifices
abysmara a christandarJe; quando expunham as calamidades e
a ruina (H) da igreja, a que davam por causa a falsa dou
trina do papado omnipotente e despotico,-bem long'e por certo
estavam esses homens de pen ar que o Christo houvesse con
cedido a todo papa o privilegio de « reforçar a fé a seus
irmãos », mediante uma infallibilidade clogmatica, embora esse
papa, ao mesmo tempo, enfraquecesse e abalasse a igreja com
uma desastrosa administração.

Os homens que mais cooperaram em divulg'ar a doutrina
da infallibilidade pessoal dos papas, foram os a quem muito

(') De conciliis M. Ugonii Synodia. Venel. L568. A carta cODgratulatoria
do papa vem estampada á frente da obra.

(.. ) « Collapsam in p"aeceps ecclesiam Ch"isti )): esta a pbrase dos aue
tores.
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.particularmente coube em sorte experimentar a custa sua o seu
systema: vieram a perceber afinal que, gTaças a essa doutrina, a
corrupção e os abusos da igreja, iniciados pelos papas in(alliveis,
ou por e11es agg'ravados, tinham attingido ao estado de petri
ficação, de encontro a qnal se anlliquilara qualquer tentame de
refotma,

Depois de ter, por seus serviços no synodo de Latrão, obtido
o barrete de cardeal, lembrou a Caetano, .sob Alexandre VI,
sempre accessivel a taes reflexões, entrar a reflectir na simo
nia da igreja: ousou então levantar-se contra o tráfico habitual
dos bispados, beneficios', dispensas e indulgencills, que, dizia
e11e, haviam de acabar perdendo toda a valia, Geral indignação
com isso provocou em tomo de si, Que loucura! exclamavam;
pois quer transformar Roma li'um ermo'? quer extenuar defini
tivamente o papado e o papa, já endividadissimo '? arrancar os
meios imprescindiveis á, gerencia do pontificado'? pois o que
o P9ntifice pode conceder de gl'aça, não podel-o-ha tambem
vender'? ('I') E, para obstar que Caetano fizesse mal a Roma,
enviaram-n'o como legado para' a Hung'ria,

Outro protector da iufallibilidade, que trabalhara dar-lhe
direito de cidade na Belgica, o theologo Ruard Tapper, voltou
do concilio de Trento, em 1552, consideravelmente desilludido.
Segundo noticia que nos da o bis~o Lindanus, amigo seu, vÍl'a
elle de perto os costumes romanos, a praxe da cm'ia, cujos
movimentos eram todos encaminhados ao intuito de ~ncher um
sorvedouro sempre hiante, e ficara conhecendo a hypocrisia dos
chefes da igreja e a venalidade das, cousas ecclesiasticas. Ja
lião havia mais que discutir com os protestantes acerca da per
diçãO da igreja; não havia senão chorar··lhe a miseria e a pro-
funda quéda. (H) .

O terceiro dos theologos paes da infallibilidade era um
contemporaneo ue Tapper, o hespanhol :M:elchior Cano, que
tambem assistiu no concilio de Trento. Até a épocha de Bel
larmino, foi o seu tractado dos principios e provas theologicas

(') « Quid enim aliud esset qu~~ vastam in urbe facer.e solitudinem? ~onti
ficaturn ad nihilum redigere?... Rtdtct~lun est. quod gratls donare pOSSts. td
ipsum vendere '/'ton posse )l.-JOB. B. FLAVIl. de vita Th, de Vio CAJETANI in
SCI'ipt.• Lugdun., 1639. t. I.

n LINDANI Apologeticum, pago ~O.
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fi, gTancle fonte, onde beberam todos os partidarios da infallibi
1idade. A experiencia, porém, que pessoa1rnent~ fraz, 'los effeitos
dessa theoria nos papa3 e Jla curia, resumiu-a elle mesmo em
poucas palavras, na consultaÇ[w que, por ordem do rei de Hes
panha, redigiu: « Os que julgam que Roma ha-de arar, bem
mal a conhecem; n'e11a, e.stá transformada a administraçãO drt
igreja toda n'uma feiJoa, n'um sórdido commercio judaico, repro
vado de todas as leis divinas, humanas e naturaes )l. ('f)

Fóm da rtalia, ainda no seculo XVI poucos seg'uidores
tinha a hypothese da infa11ibilidade, até aos dias em que prin
cipiou a poderosa influencia dos jesuitas. Na Hespanha, Af
fonso Madrigal, por cognome o Tostado, o mais illustre theo
logo desse paiz, affirmara, conforme os decretos de Constança
e Basiléa, a subordinação do papa ao concilio. I~to ainda no
seculo XV. Muito mais além adeantou-. e, n'essa direcção, A.ndré
EscolJar, bispo hespanhol. 'ó a inquisiçao, prohibindo toda e
qualquer contrariedade, logrou acclimar a.11i definitivamente a
doutrina jesui tico-romana.

Na A.llemanha, antes da dominação dos jesuitas nas uni
versidades e côrtes, eram, sem excepção, pelo concilio todos os
theologos catholicos que impugnavam' a doutrina protestante.
Percebiam elles a arma formidavel, que" com a infallibilidade
dos papas, ia oiferecel' ao protestanti 'mo a igreja catholica, e
previam que por esse caminho perderia logo a ig'l'eja o seu pri
vilegio de immutabilidade dogmatica. Cochlmus, Witzel, o bispo
Nauzea de Vienna repelliram-n a. « Sel'ia perigosissimo », diz
e.:;te, « fazer que a nossa crença dependa s6mente do juizo de
« um homem; o mnnrlo é maior qne a cida,rle. » (H)

Sob a vigol'osa acção da Univel'siclad.e de Pariz, não havia
em França quem duvidasse da superioridade do concilio, e a
suppressílo, impacientemente aturada, da pragmatica-sancçi1o
de Bourges não modificara este sentir. - Emqllanto ao. bispos
italianos, pela épocha do concilio de Trento, esses é certo que
s exprimiram ainda mai" devotaclamente que nunca..Pl'éganio,

(.) Essa consulta, publicada out'rora por Campom'lOes em francez, encon
tra-se agola em hespanhol na nova edição (1355) dIJ ENZIN,\S, dos ln (o I'maciones ,
Appendice, pago 35,

(.. ) Rerum. conciliar., V, 3.
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em Roma, acerca da epistola ele s. Panlo aos romanos, dizia o
bispo Cornelio Musso, de Bitonto: « O que o papa enuncia,
devemol-ó nós acolhel', como se o· pl'opl'io Deus faUara. Deus
é eUe para nós, em materias, religiosas; e" a respeito dos mys
terias da fé, mais cl'eria eu a um papa do que a' mil Agosti
nhos, ,J eronymos e Greg'Orios j unctos" » e") ,

Quando BeUarmino commetteu assentar novos alicerces it
tl1eoria predilecta ele Roma, já G imperioso movimento dos
espiritos constrangera a theologia a abrir novas sendas, e os
theologos eram' obrigados a servÍl'-se de on tro methodo. ,
Animada pelo bom succedimento da 'ordem dos jesuitas, pela •
eminente sitüaçi:i,o que occupavam na Europa os i'eis de
Hespanp.a, os quaes lhe eram absolutamente dedicad~s, e pela

. submissão de Henrique IV, nutl'ia então a cÔl'te romana
esperanças de reconquistar, pelo menos no occidente, a sua
auctoridade. / O illterdicto lançado contra veneza mostrou a
audacia a ql!le Roma se julgwa habilitada. Sob mais nova e
mais ampla fórma, accl'escenta:da com a congregação do index,
succursal sua, volveu' a ser a inquisiçãO a prole mimosa
dos papas. A actividade ele um inquisidor era a' melhor carta
de empenho, o mais recto caminho pal'1l. a obtenção do chapéu
rubro e, até,. púa a tiara pontifical. Já Palüo IV declarara
que a inquisiçãO era o unico sustentaculo do throno papal na
Italia. Dous documentos, tão importantes quanto notaveis,
indicam-uos a meta, a que, de entã.o em deante, se aspirava, e
o modo como ia-se accon:tmodar ás idéas gTegorianas a Europa
do seculo XVI.

Bulia de Paulo IV

Com uma solemniclade especialíssima, e verdadeiJoamen t
ex catheclm, pl'oclamara Paulo IV a sua bu]]a Onm ex apostola{!l.~

officio. ElJe a concel'tal'a com os cardeaes, e, depois ele fazel'
que a refel'entlassem, « clefinitt com a plenit1Lde da sua jU1'isdicção
apostolica » as seguintes pl'oposiçües :

1.0 O papa, que, na qualidade de ( Pontifex maximll'S »,

«) OOnCiOll.8S in ep. all Romanos, pago 60•.
1'. C.
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é o representante de Deus na terra ("'), com poder absoluto
impem sobre os povos e reino_; sentencêa a todos, e de
ninguem póde ser sentenceado.

2.° Moual'chas, principes, bispos, todos, apenas caiam em
heresia, ou separem-se da igTeja, ficam no mesmo ponto
ürevogavelmente depostos, independente de qualquer formali
dade legal, privados absolutamente dos direitos soberanos,
e condemnados á pena de morte. No caso de arrependimento
e conversão, cumpre sejam enclausurados n'um mosteiro, para
~e penitenciarem a pãO e agua durante a vida inteira.

3.° A ning'uem é licito soccorrel', . eja como fôr, UlU

principe declarado hereg-e ou scismatico, nem com eUe usar,
.'equer, de humanidade. O monarcha que contravier essa
prohibiçãO ficará immediatamente privado do seu reiuo ou
tp,rritol'io, que tocará em quinhão aos principes obedientes ao
papa, os quaes se apossarão do senhorio.

4.° Se alg'um papa, ou bispo, tiver concebido sentimentos
hereticos ou scismaticos, e só mais tarde se vierem a descobrir,
nuUo e irrito .c;erá quanto esse prelado tiver feito desde nquella
épocha.

Ahi está, portanto, em 1558, a mais sole.mne profissão de fé
pontificia que nunca emit tiu o papado, profissão qne fez assignar
por todos os cardeaes, e que Pio V, muito especialmente, renovou
e confirmou: em nome da sua omnipotencia, póde o papa
tlepôr todos os monarchas, entregar qualqner POIO á invasão
estrangeil'a, arrancar a todo possuidor a propriedade que oc
cnpa. Tud) sem a minima formalidade leg'al, e não unica
mente contra os que discreparem da doutrina approvada em
Roma. ou e de garrarem da igreja, mas contra quem quer
que simplesmente fl'anqueie agasalho a um fugitivo. Em cada
nma. dessas medidas é o direito das dynastias, on das nações, cal
cado aos pé. ; e nenhuma delIas teria outro effeito senão entregar
os povos a todos os horrores de uma guerra de conqnü,ta. - A
esse quadro releva accrescentar, em remate, a doutrina que
tem por nullos todos o. actos officiaes e até, os sacramentos
provenientes de qualquer papa. ou bispo, na hypothese de 1Ie
rem esses sacerdotes, vinte ou trinta annas atraz, concebido

(') « Qui Dei et Domini nostri Jcsu Christi vices' gerit in terris. li
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algum pensamento heretico .obre um ponto de dogma. Tão
estrondosa negação dos principias universalmente acceitos n~

igTeja acerca da força e valor dos saCl'amentos contém a ultima.
daquellas disposiçües; que ao" theologos havia-se de affigurar
inintelligivel, comquanto, outr'ora, Roma, em certas occasiües,
houvesse já contestado esses mesmos principias.

:Muito provav~ü' é que de novo se houve. sem l'eprotl.uzido o.
tristes 'males, com que essas doutrinas haviam d'antes attribn
lado a igreja, se os proprios theologos da ordem de Jesu , O'
'mais estrenuos partidarios da infallibilidade, não tivessem medo
de assumir os principias desse papa e 15eus cardeaes, sup-

, posto Paulo IV ameacas e com a colera divina todo$ os que. .
se rebellas?em contra o decreto. Até Ballarmino, dentro na
mesma Roma, quarenta annos depois, ensinava: que nenhum
bispo ou papa so1ft'ia quebl'a alguma, no seu poder em conse
quencia de haver sido hereg'e interiormente; porque, d'outra sorte.
a igreja ,não teria mais segurança, e ficaria estremecida.

Bulia da Santa Ceia

Muito mais tremendo e duradouros eifeitos produziu o
outro documento. Referimo-nos á bulla dCL Ceia. No feitio dessa
buHa trabalharam os .papas durante muitos seculos; a sua de- .
finitiva redacção só no pontificado de Urbano VIII (1627) é
que despontou. Saiu ella pela primeira vez á lu?:, reinando Gre
gorio XI, f'm 1372, sob uma fórma ainda bastante simples. Reno
"ou-a depois Gregorio XII (1411), e nos dias de Pio V (em 1568)
deu-se-Ihe, com algumas addiçües, o caracter final. Era seu
destino servil' de canon, de lei eterna á christaudade, m6r
mente aos bispos, aos penitenciários, aos confessores, que, do
confissionario" deviam gravaI-a profundamente na consciencia
dos crentes. Se jámais houve documeuto romano que trouxes. e
o cunho de uma decisão l'x-cathedra, foi paI' certo esse, que tan
tos papas successivamente confirmaram .

.Essa bulIa exco;nmll:::J.g-a e amaldiçua todos os hereges; todos
os Cl.ue lhes derem guarida, protecção. ali defesa; e, pois, todos o.'
principes e magistrados, que auctOl'lsarem hereg'es a estance~r

nos s us estados. Excommnug'a e amaldiçôa a todos quantos,
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sem pel'missito do papa, lerem, detiverem, ou estamparem 14'1'os
hel'eticos j a todos, individuas, universidades, 011 qnaesquet' ou
tras corporaçües, q lIe de alg'uma deci"iõão de Roma appellarem
para algum futuro concilio. Ingere-se na autonomia do estado;
inva<1e-Ihe os direitos de soberania, para cobrar tributos, instI
tuir peJllgios, exercer justiça. Pretende impor penalidade aos
crimes contra a religião; ameaça de excommunhao e anathcma
os que practicarem taes actos sem especial auctorisa.ao do
papa, devendo essas penas ferir, nilo o chefe do estado só
mente, Dlas todo o corpo dos funccionarios, até o escri vilo, os
esbirros, o algoz. De semelhantes censuras, salvo em artigo de
morte, só ao papa cabe o direito de dispensar.

Nilo ha maravilhar'mo-nos de que os principes e esta
dos li'nes se sublerassem contra um manifesto, como esse, obstas
sem-lhe a publicação, e o declarassem destituido de valor,-Em
França, ordenou o par'lamento, no anno de 1580, que todo
bispo ou arcebispo que public~sse aqU:ella bulia, fosse accusado
de alta traiçãO, e se lhe confiscassem os bens .. Nos Paizes
Baixos for'am os proprios bispos que resistiram. O rei de Hes
panha não a quiz introduzida nos >:eus estados; porque a con
siderava n.ttentatoria dos direitos reaes; e, em Napoles, o vice
rei taUlberu nüó annuiu a que a bulia entrasse-lhe as fronteiras.
Contra a sua publicação em Allemanha, e mui em particular
na Bohemia, protestou solemnemente Rodolfo II. Inflexivél mos
trou-se da mesma sorte o arcebispo ele :Moguncia, e Veneza
egualm !Ilte. Os theologos e canonistas, porém, com os jesuitas
á Íl'enU. inseriram a bulia nos seus livros de ensino, additan
llo-a de commentarios; e innumeros confessores denegaram a
a1)solviçrLll de conformidade com o documento papal. Fundan
do-se a.inda na buHa da Santa Ceia, ousou ta,mbem Clemente
XI excommung'fl,r, em 1701, a José I com todos os que haviam
titlo parte na questã.O de Parma e Placencia; porquanto sobre
e'tias duas cidades affil'mava Roma direitos de soberania. :Mas,
corno o imperador rebatesse energicamente esse manejo, o pon
tifice hl)ll,-e de ceder, Nova invasão fez, em 1768, Clemente XIII
nos ilireitos de soberania do duque de Parma, e o anathemati
sou; o que deu azo a um movimento consideravel nos estados
catholicos, A.té a fervente catholica Maria Thereza repelliu
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com tenacidade as usurpações pontificias, no tocante á Lom
bardia austriaca, vedando o uso da. bulia. No seu escripto pu
nha em relevo a imperatriz que esse documento do Padre
Santo continha disposições pouco haJ'monicas ao caracter sa
cerdotal, difficeis de justificar, e g-randemente offensivasdas
attribuições e competencia dos principes. Durante d~zentos

annos consecutivos fui a bulla solemnemonte proclamada, em
Roma, cada quinta-feira santa: habilitados achavam-se, por
tanto, os embaixadores das potencias catholicas a informar o'
seus rnonal'chas e g-overnos de como excommung'ados estavam,
d'eotre elles, todos os que não tivessem realmente obedecido ás
exig-encias pontificaes. D~pois de Clemente XIV, não se leu
mais 11 bulla, como outr'ora, na quinta-feim santa; mas, se
gundo menciona Crétineau JoJy, ainda hoje é considerada como
ego islaçao vigente \lOS tri bunaes e congTegações de Roma.

Os jesuitas e a infanibilidade

l'i ordem dos jesuitas, vista a sua historia toua e o fim a que
tende, não podia parar a meio caminho na questão da in
fallibilidade papal; não podia imitar os antigo doutúres em
infallibilidade, que, de Thomaz a Caetano o. cillaram entre a
po 'sibiJidade de um papa hel'eg'e e a snjeição absoluta á.
suas decisões. Tem o jesuíta a renunciação do propl'io juizo e
a passiva submissão da vontade e da intelligencia aos que
toma por mestres, como « a maLS p1t?'a flôl' da piedade.» O
s~.Lcrificio da nOSf'a rasão á. rasão de outro homem é o mai
nobl'e sacrificio e o mais acceito á Deus que um christãQ póde
offel'l'cer, diz a doutrina da Ordem. (~) Já- do sen noviciado
industria-se o jesuita em asphixiar a sua rasão, em a pagar
toda a luz do juizo individual, que lhe difficulte a obediencia
céga, Convém, pois, que por seus mestres seja o noviço
induzido em tentação, como Abraham o foi pejo ,'enhor. (H)

(I) « Obec1icnlia tUIll in cxeculionc, tum iD vo!unlate. tum in inlel!c(:lu . il
in nolJis scmper amDi ex parle perfecta omnia justa es.;e nobi~ persuadenda,
omnem sentenLiam ac judicium no~trum contrariam caeca quadam obedienlia
abnegando, » Inst. soe. Jesu, Pragae, J757, I, 40S.-Ahi é que vem a famosa
comparação do báculo e do cadavel' (peri1lCZe ae si eadavel' esset),

(~) Instit., T, 376,
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Insistem particularmente os exercicios da Ordem n'esta pl'OpO
siÇãO: (( Se a igreja disser que é negTo o que os nossos olhos
vêem branco,-negro é-devemos dizer tambem. » (") A Ordem
mesma, segundo asna propria maneira de ver, é o refiexo
exacto da hierarchia da ig'l'eja: o geral é para a Ordem o
que para a igreja é o papa. (H) E, assim. como o jesuita obe
dece ás cégas ao seu geral, assim ha-de toelo christão obedecer
ao papa com a mesma abneg'ação dos proprios sentimentos.

Portanto, o jesuita é o advogado nato do mais completo
absolutismo ecclesiastico. Aos olhos delle, é um attentado, um
crime de alta traição, demarcar quaesquer limites, decretar
qualquer lei que encántre algnm acto do 1tnico e omnipotente
Senhor e Mestre nosso: Em senteúceando o pontifice alguma
doutrina, a todos incnmbe (e principalmente aos bispos,
dispersos ou junctos, como exemplo~ vivos elo rebanho)
obedecer passivamente, e offerecel' em sacrificio a rasão in
dividual. Mas, ainda procedendo assim, pouco se tem feito;
porque o jes,uita, como a mais perfeita elas creaturas, segunda
o sacrificio: fal-o uma vez ao papa, outra ao geral. A. sup
POSiÇãO, brotada outr'ora n'alguns cerebros defeituosos, de que
a igreja sem papa nl10 é de si mais que um corpo sem alma, e
de que com o papa é que essa alma lhe advem, segundo o exposto
pelo cardeal Pallavicüli ("-1"I'),-essa hallucinação, dizemos, s6 na
ordem dos jesuitas obteve alg'uma consistencia. A essa mesma
alma, por conseguinte, ao pontifice, cabe naturalmente o do
minio do universo christão, as funcçües de monarcha. e so
berano absoluto da terra: sua auctoridade é a base, o vinculo
e a inteliigencia motl'iz ela administração ecclesiastica. (H,,*) Por
isso reconheceu Gregorio XIV, na bulia de 1591, a excel1encia
da ordem dos jesuíta-', como instrumento maravilhoso, que é,
e de que os papas se podem servir, apoiados na auctoridade
rlespotica do geral, para. as mais variadas operaçües.

(') Exercit. Spil·it. S, Ignat. Ed. Reg. 1644. pag, 290, ~91.

(.,) cc ln hac roligione, qUDe hicrnrchiam ecclesiasticarn maxime imitatur.»
SUAREZ, de l·elig. soe. JeSt~, pago 029. ;25.

(... ) cc Non merilerebbc piu la chiesa nome di chiesa, cioé di congregatione.
mentre fosse disgregata per tante mernbra senza aver l'unità da un anima cue le
informasse e le reges~c. J) Sto/'ia del Concil. di TI·enL. I. 103, ed. 1843.

(' "') Storia del Concil. 4i Tl·ent .• I, 107.
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Sublimado a esse grau de p'erfeição e de logica, o sy~tema

pontificio antolha-se-uos como um ideal, que nem Trionfo
nem Pelayo sonharam. Esses absolutistas do seculo XIV nilo
tinham aínua arrancado o vôo até a ídéa de um universo
cllristão com uma só alma ein si, « pensante, sapiente e' va
lente» por e11e, alma consubstanciada no papa. Um tal pensa
mento s6 em espíritos educados na disciplina do santo o.ffi.cio
podia g'erminar.

Bel1armino

Be11armino amplificou as idéas de Caetano, ao qual em ul
tima analyse permaneceu fiel; mas rejeitou-lhe cathegorica
mente a hypothese de um papa herege, depo to de antemã
por sentença divina. Um papa herege c ntinúa a ser legitimo,
emquanto a igTeja o não destituir, Tendo Caetano dito - a
'igreja é seJ'va do papa-, Bvllarmino accrescenta: A igTeja ha de
acceitar o que o pgpa fôe servido prescrever-lhe como doutrina.
Ninguem pense no m~is le\'e exame: o que lhe cumpre a elIa é
cI'êr fil'memente, sem coutrasteação, abdicando cada qual o seu
entendimento, quanto o papa ensinar: tudo o que elte preceitúa é
absolutamente bom, absolutamente mãu e pemicio o tudo qnanto
prohibe. Da feito, o papa nãO pMe elTar em pontos de moral,
assim como nos de dogma tampem não erra, Vae Bellarmino
até asseverar que, e o papa el'l'asse, ordenando peccados, e
tolhendo 'virtudes, eleveI' seria da ig'reja, por não attentar
contm a consciencia, tel' os peccado. como bons e as virtudes
como damninhas, ("') POI' exemplo: se o papa desvincular
os subditos de um principe do juramento de obediencia, direito
que Bellarmiuo inteiramente lhe reconhece, é obl'igada a igreja
a crêr digno de louvor o acto pontificio, e cada christão a con
vencer-se de que pecca, se persiste fiel e obedient3 ao principe.
Puro tresval'io é, na estimativa de BeUarmino, o atrevimento
de submetterem os concilios ainda a pesquizas suas as decisões
papaes em assumptos de fé,

Acompanhando a Caetano e Cano, estendeea Bellarmino tão

(') « Si autem papa el'ral'et. pl'O~cipienào vitia,. vel p?'ohibendo. ,vil·tu
tem tenel'etw' ecclesia creàe1'e v~tla esse bona et vu·tutes mala, ms~ vellet
contra conscientiam peccare. J) De Rom. Pontif, 4, 5, ed, Pariz, 1643,
pago 45ô.
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longe a infallibilidade papal, e abatera tanto perante os
papas os concilios e a igreja inteira, que não havia senão
uma só maneira de lhes comprehender as mutuas relações:
Deus não faz nada por demais; logo, não confere a dous a
infallibilidade necessaria ao mundo christão, isto é, não a con
fere primeiro á igTeja inteira, depois ao papa. Ora, como é
certo ser elIa apanagio do papa, segue-se que. a igreja não a
tem de si mesma, seuão sim por intermedio do papa, de quem,
como seu exclusivo possuidor, é lumiuosa emanação. Por outra:
do papa é a infallibilidade activa, e só a infalIibilidade passiva
é a de que se &,osa a igreja. Segue-se aiuda, na doutrina
desse partido, que toda e -qualquer decisão conciliar é incerta,
emquanto não obtiver· a ratificaçã.o. pontificia, e só desse mo
mento em deante recebe o cunho de suprema certeza. Ao envez,
um aresto papal nã.o é susceptivel de receber confirmaçiio de
nenhuma potencia tel'l'estl'e, de nenhuma sociedatle humana:
por si mesmo obriga, e encerra uma certeza divina:

A esse tempo foi pelos auctore protestantes das centurias
ele MagdebUl'go descoberta a falsidade das decretaes de Isidoro.
Ninguem, q\le wubesse um pouco da antig"uida.de· christã, podia
mais duvidar de qne fossem obra compa.rativamente recente de
alg'um fa1::;ario, Mas de modo tão inextricavel estava e.nlaçado
a essas falsificações o desenvolvimento do systema papal, que
os theologos da cl1l'ia e da ordem dos jesuitas determinaram-se
em defender esse.3 artificios, e continuar a empl"egal-os
como provas da .legitimidade da monarchia e infalIibilidade
papaes. O jesuita Tllrranius teceu uma estirada apologia das
rlecretaes. BelIarmino reconheceu que, sem o auxilio das falsi
ficações do Pseudo-Isidoro e as mais tarde imaginadas pelos
dominicanos anonymos, seria absoluta,mente impossivel produzir
uma sombra, sequer, de prova tratlicionaJ. PoryentUl'a não se
tinham firmado os illustres inaug"ul'Udores da nova d.outrina.
todos tres egual e exclusivamente. ll'essas ficções_'! Demais, já
em fllllcções estava o novo tribunal de censura; e Roma lison
jeava-se de poder, com a vigilaucia desse fiel servidol'~ manter
illesas a influencia e as fOl'ça~ daquellas fábulas, atabafúndo,
e condemnando sem detença to<.lo escripto, que d.emonstrasse,
ou suppnzesse, fé1lsos esses testemunhos.
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Assim que, largo uso fez Bellarmino das fl'audes de Isi
doro. A.llumiado por essas lettras dos antigos papas, avista
o espirita delle distinctamente o qnadro dos primeiros tempos;
percebe, já no I e II seculos da igreja, raiar em todo o seu
esplendor todas as theses do systema papal; descoi·tina já 01'
g'anisada em monarchia. absolutit a christandade inteira, e o clero
já exempto pelos papas das jurisdicções temporaes. (lf.) Pre
ciosa auctoridade é tambem para, elle o falso Cyrillo, esse tes
temunho tão das preferencias de 'l'hom:1z, e ing'enuamente se
capacita.... ele que apenas o texto grego do auctol' ainda estava
pOl' achaI' e impI'imir. E -fol'gaso é fazer justiça- que se
havia de citar mais em lingua grega a bem da monarchia e da
infa11ihilidaue pontificias, quantD aos mil primeiros annos da
igreja, logo que se refugassem os tópicos inventados ou adul
terados ~

Irupossivel é ter a Bellarmino por inteiramente honesto, e
admittir-lhe boa fé; porquaúta cegueira tal, n'um homem
daque11a tempera, seria ab30lutamente incomprehensivel. De
pois, a confiarmo.3 n'uma narrativa de Rishton, Bellal'mino
teria dicto, nas suas lições em Roma, qne,' apezal' da defeza .de
'l'urriano., reputava falsas as decretaes de Isidoro. (H)' E, de
feito, n'um momento de descuido, clarameute denotou, na sua
grande .obi'a do p.2p::Ldo ("H), que não se fiava n'essa authentici
dade. Para e11e, porém, toda fábllla, por tl'an parente que
fosse, chegava sempre nas boas horas, comtanto que servisse
ao g'l'ande plano, á consolidação da monarchia ecclesiastica
nniversal. Utilisa-se, até, da carta em que o papa Innocencio
excommunga o imperador Arcadius, e vigorosamente defenue
a lenda da deposiçãO dos principes-eleitores pelo papa, Intuiti\'a
torna-se, emfim, a sna ma fé, quando tenta negar o fa.cto
por elIe conhecido admiravelmente, de que, no seculo XV, ~

. igreja inteira, todas a~ univer."idades, todos os theologos de
alguma valia tinham-o e junctado em rejeitar e condemnar o
systema papal nas duas proposições essenciaes delle, a monal'

(0) Ver particularmenle: De Rom. Ponti(., 1, 2, C. 14.

(00) Colloq. Rainoldi cwn Harto, pago 94.
(0'0) De Rom. Pon'tif., 2, l4. Acel'ca da segunda epistola de Calido e tia

de Pio. « não ousa affirmar·lhes)l, diz elle, « como totalmente livre de dúvida
a aulhenticidade. ))

P. C. 37
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chia absoluta e a infallibilidade. Revelavam-lhe os escriptos
de Pio II que, nos dias desse papa, a doutrina da superiori
dade do concilio era a theoria dominante (\'); e, comtudo,
labtlta em singulares esforços, por convencer os leitores de
que, n'aquella épocha, apenas um ou outro theologo desgar
rado, contradicto de t')(los, sustentara essa doutrina.

Em Roma chegaram, ao que parece, a acreditar realmente que
10gTariam repl'imir toda a critica e historia da igreja, ou, pelo
menos, mantel' em ignorancia, quanto a esses artigos, o com
mum do clero,-mediante o .Inclice dos livros defesas e a inql1i
siçao, organisada em pé de muito maior pujança desde Paulo V.
Com tanta felicidade exerceu entilo 'o Index os sens rigores, que
os sabios fJram le\"arlos ao desespero, e muitos viram-se cons
trangidos a abrir mão dos estudos theolog·icos. As perseg'uições,
na Allemanha, sob a influencia dos jesuitas, estenderam-se tão
longe, por volta de 1599, que até os estudos ordinarios foram os
caLholicos obrig'lldos a renunciar; pois não se lhes permittia ma
nusear nem <liccü,nal'ios, nem encyclopedias, nem repertorios.(H)

Até aos bispos tolhera-se lêr qqalquer livro prúhibido de
Homa : cumpria que, como os demais, ignorassem tudo quanto
n'eHses tempos se descobria, e desconhecessem o verdadell'o es
tado das cousas. Sob as mais severas penas, vedou-se a publi
cação de obras, que revelassem o primitivo estado da 'igTeja:,
depois tão modificada, ou que ousassem para com a santa sé in
discrições como, por exemplo, as do Libel' Di7wnus, ou as da
historia episcopal de Ravenna por A.gnellus. Dessas obras as
edições já existentes foram consllmmid~s,

Baronio.-Ainda falsificações

Explica-nos esse melhodo o como conseguiram introduzir
no breviario, encartada nos tres primeit'0s seculos, uma serie
de papas, dos quaes niuguem nunca ouvira fallar. Desses

(') "H'ist. Conc. Bflsil., pago 773: ti lllud inprimis cupiu nolum, quoà R.
Papam IJmnes, qt!i aliquo lIlt1nero sunt, cuncilio subjiciunt. II Apenas alguns,
Da phl'ase de 1Eueas « StVe aviài gIm' ice, sive quoà adulando pl'uemia expe
ctant « (ut! 1)0/" avidos ele !lIOl·ia., 9u P01' lt!Cl'CWem com a aelulaçao) favore
ciam o parecer opposlo,

(. ') «( Prreler infinilos alias libros, neque Lexico, aut Thesauro. aut Indice
aliquo lule licel uli ", escrevia Jodocus Grae a Baronio.. Ver as carlas do car
deal, 1, 474, Ed. Alberic1I5, Rom. 1759.
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papas nao se transmittiu á postel'itlade noticia nenhumi:t; nen
hum tlos mal'tyrologios nol-os depara; e, durante 1500 annos,
desconheceu-os Roma, onde a respeito delIes não se encontra o
menor vestigio de qualquer noção. Entretanto, estão interca
lados no breviario, cada qual com seus oflicioG e sua liçãO es
pecial. Auterior'mente á edição refundida em que falIamos, só
fig'uravam como papas, antes do concilio de Nicéa, Clemente,
Dl'bano, M!1rco' e Marcello. Graças, porém, aos desvelos de
Bellarmino e Baronio, o novo breviario de Clemente VIII, de
permeio a lições extrahiúas das decretaes do Pseudo-Isidoro,
traz-nos os papas Zepherino, Sotel'o, Caio, Pio, Calixto, Ana··
cleto, Ponciano e Evaristo. Snpprimiram-se, até, antigas lições
colhidas na lenda (de Marcello, P0l' exemplo), para troca
rem-n'as pOi' outras do Pseudo-Isidoro. Forçaram, por conse
guinte, o clel'o a nutrit' sua piedade com a leitura de in ven
gões cbmo estas :-]\ão se póde junctar concilio sem o papa; o
papa é o unico juiz dos bispos; nenhum padre p~de ser jul
g'ado em tribunal secular (liÇãO de Sylvestl'e) ;-afóra outms
deste tomo. E esse mesmo (:ardeal Baronio, o auctor dos An
naes, que, n'este lin-o,com tanta indignação enunciara-se contra
a falIacia do Pseudo-Iúdoro, colIabol'oH n'esse breviario.

Entrétanto, aiuda no novo bl'eviario se operaram mutilações.
Na liçãO do papa Leão II, eliminaram o nome do papa, no lance
onde se mencionava a cOlldemnaçao de Honorio pelo sexto
synodo; porquanto, desde que aos papas se lhes metteu em
cabeça tornarem-se infalIi veis, necessario era que um facto impor
tuno como aquelle se val'1'esse da memoria ao clero. ("'j Quanto á
fábula ,da apostasia do papa MarcelIino e do synodo de Sinuessa,
adoptaram-n'ft integralmente no breviario, afim tle trazer sempre
em lembrança aos bispos e padres o dilecto axioma de que-o
papa n[o póde ser jlllg'ado por concilio nenhum-, axioma' em
cujo prol tanta cousa se inventara já em Roma.- Eg'llalmente
viram-se na triste precisão de apagar do missal, na oração
correspondente afe$ta da cadeira de Pedro, a palaVl'a àlmns. De
feito, molestava singularmente a Roma que a antiga igreja romu-

(') Os bl'eviarios que cotejámos são: um brcvial'io romano impresso em Ve
neza, DO anno de 1489, o de Augsbul'go, impresso, tambem em Veneza, em 15l9,
e o novo, reformado, de Auyers, 1719.
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na limitas'e a alçada de Pedro ao só direito de obrigar as almas;
pois já ultimamente attribuia ella ao papa o pleno poder de
obrig'ar egllalmente os corpos, e tirar-lhes a vida. (*) Releva
ainda accrescenlal' ás novas preciosidades do bTeviario as palavras
de Satanaz ao Senhor na scena da tentação: « Dar-te-hei' todos
os reinos da terl'a. »- D'ahi em deante era esse 0.!ferecimento
posto na bocca de Christo fali ando a s.· Pedro. (H)

Essas falsificaçõe e depurações beneficiadoras do systema
papal assumiram tamanho vulto, que o veneziano Marsiglio foi
levado a eSCI'ever: Com o COITeI' do tempo, nenhuma confiança
mais haverá nas Escripturas, e assim ficará solapada a igreja
pelos seus fundamentos. (H")

Baronia e Bellarmino alliaram, pois, os seus talentos, para
uerramar nova torrente de invenções e falsificações historicas á
feição do systema pnpal, que de Roma circnmfundia-se pelas
provincias ou igrejas de Europa, fieis ainda, ou CDagidas a tornar
ao jngo. N'esse proposito, Baronia-sem fallar já no.) seus An

naes, vasto emporio de documentos falsos e artificios-servia-se
de uma ediçãO, que lhe confiaram, do martYl'ologio romano.
Era sen intento dar cmso á fábula segundo a qual Pedl'o,
emquanto bispo de Roma, teria tambem provido de bispos as
outras cidades occidentaes, d'onde, portanto, se havia de inferir
que a igreja de Roma, era, no sentido estl'Ícto, mã.e de todas
as demai~.

Nas a,ntigas edições do martyrologio ro'mano lia-se meramente,
no dia 5 de ag'osto, que Memmius fôril. o primeiro bispo de
Châlons. Baronia converteu-o n'um cidadão romano, consagrado
bispo de Châlolls pelas proprias milos de s. Pedro - A mesma
fortuna teve Juliano, ue Mans (data (le 27 de janeit·o). O que o
antigo martyrologio romano ignorara, sabia-o Baronio: Pedro
consag'ral'a Juliano bispo de Ml1.ns.- Mais galhardo é ainda o
seu procedimento com o bispo Diniz, de Pariz. As mai" antigas

(') « Deus qui b. Plllro animas li!l;andi ct solvenoi pontificium lradidi li. "
Supprimiu-se a palavra an'imas. No antigo ~Iissal romano do Xl secuIo,
que Azevedo deu ao prelo em 1754. acha-se essa oxpressão á pago 188.-Affil·mava
Bellarmino que, mutilando por esse modo a antiga prece da igreja. pl'ocederam
os reformadores do breviario por UlOa inspiração divina. lResp. ado epist de moni
tOl'io cont"a Venetos, resp. ado 3 propos.)

(U) Bl'evial', Rom" feslo Petri et Pauli, resp. ad lectionem 5.
("*) IJefens. adv. Bellal'm" c. 6.
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edições, perfeitamente conhecidas pelo cardeal, não resam senão
que Diniz doutrinara na Gallia, durante a segunda metade do
seculo UI j Rtronio, porém, traz-nos a nova de que Diuiz fôra
primeiramente .consagrado bispo de Athenàs pelo apostolo
Paulo, e depois llla'lldado de Roma, como bispo da GaIlia,
pelo papa Clemente. Duas cousas Roma lucrara: provar com
esse exemplo,-em primeiro lagar, que ao papa cabia remover
até um bispo consagl'ado pelo apostolo Paulo,-em sE'gundo, que
Pariz era immeuiatamente filha espiritual ue Roma. ão se
reduzia o lavor de Roma ás invenções e falsificações: entrava
tambem pela critica historica, Baronio e Bellarmino davam a
explicação de ,como ou phantasiados ou falsificados eram todos os
documentos r;elativos ao sexto concilio, que exaravam a condern
nação do papa Ronorio,

Bem se esta vendo, pois, que, desde a propagaçilo da ordem
<los jesuítas, em tempo assaz l)l'eye tomara vigoroso impulso a
hypothese da infallibilidade. Tinham os jesuitas, desde os seus
começos, considerado' como encargo seu pôr cobro ao espirito
de criticà histol'ica e á in ve -tigação do passado da igreja.
Afervorados em zelo, haviam lançado mãos ás decretaes do
PseuLlo-Isidoro e a todas as faLsificaçõe, romanas, antigas ou
modernas, lll'Ílhavam ahi acima de todos Maldonado, Suarez,
Gi'etser, Possevillo, Valença e outros.

TUl'riano: tambem, energico defensor dellas, emprehendeu
aux.iliar paI' sua parte o systema romano com in venç,ões con
ceenentes á pateis tica.-Com esse intuito, invocava manuscriptos
que nunca olhos hUill:tnos tinh3.m vist~. Na mesma épocha es
creveu o jesuita .A ffonso Pi. anus uma historia do concilio de
Nicéa, completamente apocrypha, cujo exclu ivo in tituto e~'a

ex.altar a auctoridade papal.-Outeos, como Bellarmino, . Delrio
e Ralloix, defendiam a authenticidade dos escriptos do Pseudo
IsiLloro. E Pedro Canisius chegoa ao ponto de exhibir cartas
da Viegem Mal'Ía.

O principal timbre, porém, e.-;tava em manter o credito da,
decretaes de Isidol'o e Graciano, bem como a' invençoes de Thomaz
de A.quino. Por muito tempo ninguem OU:'ou, na igreja catholica,
descobrir-lhes a falsidade. Foi cerca de 1660 que alguns sabios
francezes entraram a manifestar a verdade a tal respeito. Com
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a revisão e cOITecçi1o a que os papa~ haviam mandado proce
del', nova auctoridade auquiri li o decreto de Graciano, apezar
das muitas falsificações que ent<1o fOl'ÇOSO foi declaraI', Por
algum tempo t~nha de esta~' uincb sob a égide do Indice o
P::.eudo-Isidoro. A. censura til'ou-Ihe o prefacio, onde o eximio
canonista Contius dava as provas da sua inaut1J.enticidade. E,
quando saiu á lllz a famosa obra de BlondeI, onde era mem
b1;0 a membro dissecado o Pseuuo-Isiuoro, levaram-n'a logo
ao Indice' ma' todas as dúvidas, até á ultima, quanto ao ca:.
ractel' daquelle artificio, estavam dissipadas,

Pelos tempos da declal'aÇfLo de 166,2, aventurou-se ainda o
benedictino hespanhol Aguirre a quebrar uma lança em honra
do Pseudo-Isidoro. Não se podia mais dissimulal' que, no con
ceito de todo homem douto, já o chão se abysmava sob o
Pseudo-IsiLloro, Ag'uirre foi galardoado com a purpura de car
deal. Afinal, no decurso do secuIa XVIII acabou Roma P01'

con vencer-se de qlIe era impossivel persistit' em defender
a authenticidaL1e des as falsificaçoes, até que, em 1789, na i'é
plica de Pio VI ás petições dos arcebispos allemãe.,;, confessou
se a fraude.

Mais explicitos foram ainda, muito recentemente, os jesui
tas de Pal'iz, Hoje confessa o padre Reg-n-:m: « que, na ver
dade, o falsario logrou o seu intento; que mudou, como pla
nejava, a disciplina da igl'eja, mas não lhe obstou a geral
ruina, Deus não abençõa a' fraude; as falsas decretaes não
produziram senão damno.» ('I') A Ol'dem pal'ece não compl'e
hencleu o peso esmagador desta confissão.

Das decisões' ex cathedra.

Logo gue atting'iu sua fÓl'lna definitiva a t1J.eoria da iufal
libilidade, uma di:fficuldade se suscitou; para solveI-a, imagi
nou-se um enxame de hypotheses novas, sem que nenhuma
conseguisse reLmir os pareceres uus di verso,' theologo_', De feito
qualquer thcologo, que de perto examinava 0.,3 Jeclurações lJon
tificias, ia dar de encontro a decis<Jes papaes oppostas a outra'

(') Ét1tCles ele théolugie, pelos padres jesuilas, em Pariz, novembro
4e 1866,
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decisões da santa sé, ou inconciliaveis com as doutrinas ac
ceitas na igreja, afóm algumas que lhe pareceriam dig-nas de
reservas. Impossivel afllgurava-se-llle dar como prodllctos da
mesma. au-ctoridade infallivel todas essas dissonancias. Foi
mister, portanto, adoptar conhecenças, por onde se afferissem
as decisões realmeute infalli veis, e determinar as condições
mediante as quaes revestisse o caracter ele ,erdade certa a pa
lavm do papa. Assim é que surgiu, jiL no seculo XVI, a célebre
distincção entre as decisões ordinarias do pontifice e as maui
festaçõe.3 feitas elo alto da cadeira, c:c-cathedra, isto é, desti
nadas a servir de lição, e po,' isso cstmll11as a toda possibili
dade quálquer de erro.

Por certo, a distincção entre uma sentença cx--cnthedm e uma
simples palavra, sem importancia, proferida ao acaso, tem sua
rasão de ser, niLo só quanto ao papa, senão tambem quanto a
qualquer bispo ou professor. Em summa, todos os que exercem
o mister de ensioar podem occa5ionalmente, em questões de
dogmas e principios, deix.ar cair expressões inexactas ou le
vianas; ao passo que, no caracter de professor publico, cada
qual enunciar-se-ha com precisão, considerando seriamente
nas suas palavrus. A nenhum ente dotado de rasão occorrerá a
idéa de erigir log'o em decreto dogmatico palavras que o ponti
fice pI'ofira em simples conversa. Fóra, porém, deste supposto, já
não tem ::>entido a distincção. Toda vez que um papa, quer de
seu moto proprio, quer em resposta a quesitos que lhe dirijam,
exprimir-se publicameote acerca de um ponto de doutrina, ex
cathdra fallou elle; porquanto, interrogado como papa e suc
cessor de outros papas, apenas pronuncie, publicamente e por
escripto, a explicação, tem, por esse simples facto, decidido já
ex cathcclm. Com todos os l)ispos succede o mesmo. Estabelecer
uma- clausula accidentalou arbitraria como elemento caracteris
tico uas decisões papaes, é entrar no dominio das phantasias
theologicas indi viLiuaes, que em g'eral não se imaginam senão
como remediu a conjUl1cturas arduas de um systema. Esses
expedientes engenhosos surgem, desappareceill; depois apenas
reg'istram-se.

'. O de que nos e~tamo~ occupan o teria emelhanças com o
caso de um facnltativo, que, chamado a nma consulta, viesse
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depois, distinguindo, affirmar que, se enunciara diagnostico, e
receitara medicamentos ao rnfermo, fôra simplesmente em
quanto homem, não emquanto medico.

Desde que se crearem limitações, e se partire~ em duas
classes as declarações dogmaticas do papa, vêm umas a caber
na cathegoria de decisões cathe<lraes, ficando as outl'as na de
manifestações peculiares á, pessoa pri vada. Clcu'o e evidente é o
motivo dessa distincçãO de todo em todo arbitraria: haviam
dado de rosto com alg'umas decisões papaes imp8rtunas, que
convinha ficassem alheias ao privilegio da infallibilidade, re
c~amada pal'a a generaliJacle dos caso,~.-Por 'isso pretendeu
Orsi que fôra apenas emquanto sabia p7'ivada qne Ronol'io COLl1
puzera os escriptos publicados sobre a consu.lta dos patriarchas
orientaes, e mais tarde cond.emnados pelo sexto concilio como
hereticos. O título de Dacta7' pl·it'atu,~, applicado ao papa, é um
contrasenso, como o de quem dissesse « {er7'O ele pano »-à.sseveram
outros, como Gonet, que Nicolá.u r, no dia em que düigira
á ig'l'eja da Bulgaria a sua deciSãO concernente ao baptismo
(hão de lembÍ'ar-se de que por ella o pontifice declarou válido
o baptismo administrado em no.me unicamente de Jesus), pro
cedera como particular. não como papa. (*)

Se o papa tem de ser infallivel, dizem di versos theologos,
cLlmpre que alguma cousa saiba dos assumptos de que vae de
cidit' infallivelmente. Em consequenci:l, assig-naram elles a
essa infallibilidade a condição ele que elle de antemão se instl'úa
quanto ba~te na materia vertente, e busque primeiro aconse
lhar-se com bispos e theologos. « Realmente, sabido está »,
diz o hespanhol Atfonso de Castro, « qlle muitos papas nada
entendem, já não se falla da Biblia, mas até da gTammatica. Ora,
sem conhecimento da Biblia, não se podem senLencear dog
ma~. » (*"') Então dizem: Certo, é infallivel o papa, quando
decide da cáthedm; releva, porém, que, antes, aprofnnde com
cuiJado a especie, e, por seus proprios estudos, cOlijunctamente
com as luzes d03 seu.' cooselhei \'OB, attinja ii, certeza.

(') CW'SUS ~heolog. Disput. 1. N. 105.
(") « Cons1al plures eorum adeo illi1eratos esse u1 gl'amma1icam penilus

ignorarent. Qui llt 111 sacras litte ras in1erprctari possint? J) IldvernGs h,ereses,
ed. 1539, r. 86.
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Muito mal servida estaria a igl'eja com semelhante infal
libilidade, respondem outros, particularmente os jesuitas.
Chegaram á tÜll'a os mais dos papas como juristas, como em
pregados da administmção, como descendentes de familias il
lustre;". Ain a q\?-e o quizes:;em, não podiam mais, entrados
assim em annos, dar-se a estudos theologicos; a maior parte
nem n'elles tomaria pé. NãO; de tal natureza ha de sei' o dom
da iufallibilidade, que até os papa~ ignorantes illumine ins
tantaneamenL, e resguarde de erros. Quando um papa ex
plica uma doutrina, e decide questoes de dogma ou moral,
inviolayel é a sua declal'ação, quer resolva ele subita, quer me
ditadamente, ou consulte a muitos, ou a ninguem. A séde da
sua illfallibiJidade está exclusivamente na parte mais recondita
do seu espirita. A que viria, pois, requerc:r apoio de outros,
tributarias do erro, elle que o nil.o é? rouear de miseraveis
alampada.3 a quem do sol dos espíritos recebe a luz?

De todos esses, foi Beliarmino quem mais e;:,trictamente
limitou o pl'ivileg'iô pap:JJ da infallibilid,.d dogms,tica. NilO

queria, é verdade, que lhe falias em de concurso, conciliar ou
consult:1 a bispos; com tudo, nã.o admittia a infallibilidall.e, se
não quaudo o papa endereça algum decreto á igl'eja inteil'l'l" ou
proclama alguma lei moral para uso de toda a catholicidade. ("')
Parece que Bellarmino, aqui, teve em mim antes o futuro que
o passado; porquanto, durante os mil primeiros annos, não ha
noticia de um só deereto do papa dirigido á igreja inteira.
Tinham os papas, desde os seculos XII e XIII, adquirido o ha
bito de decidir no seio dos concilios as questões de doutrina.
Foi a bulla Unam sanctam de Bonifacio VIII, em 1303, a primeira
que o papa dirigiu a toda a igreja. Porque ha de ser fallivel o
papa, quando falla a uma fracção da igreja, e infallivel assim
que se dirige a todas as fI'acções junctas, ao complexo dellas ~

O cardeal nrLO se dignou de explicaI-o. Dest'arte, a sua opinião
foi geralmente desamparada.

Outros theologos da Ordem, como Tanner e Compton, nlo
admittem que sf'ja ex·cathedm e infallivel o decreto, sem que e
ul)servem certas formalidades; sem que, pOl' exemplo, se tenha

(.) De Rom. POllt'i,fice. 4, 3 c 5, - No mesmo sent.ido o seu confrade Eu
D.UUION-JoIo.

r. c, 33
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affixado por algum tempo o decreto papal a porta de s. Pedro
e em Campofiore:-Tambem este alvitre não satisfez á maioria
dos theolog'os .. Alguns, como Duval e Cellot; opinavam que o
decrefo, para ser infa11ivel, havia de amaldiçoar todos os
que HãO ensinassem comõ· e11e. ("V-)

A maiOl'ia pouco apreço dava a essas subtilezas. Entre
tanto, não podia acabar 'comsigo admittir uma infallibilidade
absoluta, sem condições.. Entendiam os jesuitas Francisco 1'01'
rensis e Bag-ot que se não podia contar com a infa11ibilidade
de um decreto papal sem a assistencia de um concilio, com
posto, pelo menos, dos cardeaes, prelados e theologo.\; residen
tes em Roma. Driedo, Lupu-s, Rosius requeriam <rue, ao me
nos, se consultasse préviamente. um concilio, como meio de
completar a infa11ibilidade. Novl:!- con.testação travoi.1-se a t'sse
respeito: baver-se-hia mister nec~ssariamente,para qualquer (le
cisão ex-catheclm, a approvação do concilio? Ou basta;'ja que o
papa ouvisse a assembléa, decidindo depois como lhe parecesse
rasão? Pôr como condição da infa11ibilidade o assentimento do
concilio era, de facto, destruir esse attributo.-Pal'a que é uma
assembléa de bispos? diziam outros. Ahi estü,o, para lhes fazeI'
as vezes, os cardeaes, que, como membros da curia, pesam
mais que um rancho de bispos. .Mas, n'este caso, outra objec
ÇãO desponta; para gue um asserto papal tenha o se110 da in
fallibilidade, será preciso que o pc:.pa consulte e ouça todo o
collegio dos cardeaes? Ou audaeam porventura bem avisados
Gravino e Cherubini em sustentar que bastaria escolher apenas
alguns cardeaes, e deixar de parte os em que se suppuzesse
opiniãO divel'gente ?

De 1713 em deante, esta questãO encandesceu, logo qua
Clemente XI publicou a sua célebre bulla Uniyenitus, acto para
o qLIaI não se aconselhara senão com poucos ca1'lleae., todos do
mesmo par'ecer que ~l1e. Nova luz dereamoll esse facto, aos
olhos dos jesuitas, na escabrosa glleStiío dos caractel'es cogqos
citivos das decisõe' dog'maticas ex -calhecll'L/. Pareceu-lhes então
rna;nifesto ser mais acertado acabar completamente com os re
quisitos previas de consulta ou deliberação, e preferivel far.er

(') DUVALII ele sup"ema R. P. in ecclesiam potest. Pariz, 16!! j p.
quest. 5; CEl.I.OT, de hieral·chia. RoLhomagi, 1641; 4, 10.

I
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do papa ol'gam exclusivo e absoluto do espirito divino, estabe
lecendo-Ee, porém, duas novas restricções, Ora, dessas duas
restricções, uma, concebida por BelIarmino, exigia que o de
creto do papa fosse dirigido á igTeja inteira; a outl'a, da lav·ra
de CelIot, queria que o pontifice amaldiçoasse todos quantos di
vergissem do seu parecer.

Assim, portanto, o papa-segundo essa doutrina, snstelltada
por Perrone C"), e provavelmente acceita por toda a Ordem-é
acces. ivel ao eno, se communica uma decisão á igreja franceza
ou allemã; e muito contestavel éd sua infalIibilidade, . e lhe es
quece lançar o anaj,hema contra os que delIe discordem. En
tretanta, nüo tendo, infelizmente, a theolog'ia de Penone adqui
rido, na ig"l'eja, o valor de. um symbolo, não tendo, sequer,
chegado á auctoridac1e da StlInma de E, Thomaz, não ha espe
rança de que a fórm.ula oom que define a noção do ex cdthedra
concilie todas as opiniões, Essa noção, portanto, n[i,o obstante o
immenso alcance que estão para dar-lhe, continúa a per-..
tencer ás materias obscuras e inextricaveis da dogmatica,
Assim, a cada partidario da infallibilidade fica o jus de traçar,
para ::ieu uso pessoal, a sua definição particular de arestos
o;-cathedra.

o papa e a igreja em relaç~o á infallibilidade

Inevitavelmente mais long'e ha-de estender-se uma infalli
bilidade pessoal que a de uma grande communidad'e como a
igTeja catholica ou sua assembléa repre8entativa. A igreja
no seu todo, tem segura exempção do erro; não se aífastará
de Christo e dos apo tolos; não renegará o ensino, que outr"
ora adoptou no seu seio, e continuou a cultivar. Se é um con
cilio quem conhece da doutrina em questão, suas decisões são um
verdadeiro depoimento. Testemunham os bispos, - ora que essa
doutrina tem sido até aqui ensinada e acceita, -ora que talou
tal verdade acha-se necessariamente contida nas doutrinas vi
g'entes até hoje, e que, se expressamente se nito formulou,
delIas é, todavia, cOllsequencia log'ica. Depois, a igTeja mesma,

(.) Prcelectíones Theologicce, LQv. 1843. Vlll, 497.
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acceitando, OU rejeitando o concilio e suas. resoluções, é quem
decide e:n ultima illstancia se o te temunho está de accordo
com o justo, se entre os bispos do syn')do ho ve liberdade, im
parcial iIIade e veracidade.

Aqui, portanto, a certeza e a infallibilidade assentflm no
terreno rO.3itivo dos factos. A ig'J'eja nüo se arrisca á exci1vaçao
de doutrinas ignotas; não procUl'a creal' 110viLlades; conilerva,
e protege apenas o seu p:ltrimonio hereditario, O sentido de
qualquer decio ão de uma j uncta de bi. pos rednz-se a este: Nossos
antecessores tiveram esta crença; n;)s tambem a temo:;; e, como
nó:;, hrtoO ·de tel-a nosso.' succe::;sores. VIDa gTancle sociedade,
uma igr,'ja inteil'a naú está exposta a se encarecer a si mesm:t,
nem a jac~al'-se, temera 'iamente yaidosa de lima inspiraçao·
superhr. NiLo p.1SSU por tent tçüe; de fazer IJI'eponderar
parecere.; ou im'entos subjectivos. Na~ul'almeute, entregue a si
mesma, cil'cum.'icreve-se aos' limites da tradição e da crença
universal e permanente.

Outro é de todo o plíenomeno, log'o que se constitua depo
sitari? da infullibilidade um individuo só. Não pode a igreja
ser constl'augida a proferir' um falso test3mtmho, emquanto seu::;
mandatar:os no concilio muntiverem a independencia apos
tolica; nlo a podem seduzir a que acceite po,' crença eterna e
geral de t:rIa a christ:1ndade catholica as doutrinas de umaeschola,
ou as 111cubrações de um partido. Mas um papa de per si só
não log;'a evitar nunca o periga dos aduladores; circulam-n'o
intrigante, que pódem adquirir valimento com el1e, e induzil-o
a emittil' decisõtls dog'maticit... Explo,'a-se-Ihe a predilecçã ,
que ten1u, pJr e ta. ou aquella doutrina th ologica., ou a pre
feren ,ia, que denote, por ce;·t lS ordens r~lig-iosa'; e su:),:; th ori'1.
dilect'l8; aproveitam-lhe a igooran .ia da historia dos dogma .
e3peculam com a sua vaidade, com o desejo, qne nutrirá de glu
rificar o seu pon~ificado mediante um', decisão memorave1,
bemfazaj'L á s;mta sé; li:;onjeiam-lhe a latente ambição de
p;'ender o seu nome a um grande facto dogmatico, que mal'que
épocha n:), igreja: E nada ha mail'; fucil a um papa do que aífastar
de si toda a especie de cantradictore~, Oommlllnmente niugue::n
chega á ousadia de fazer-lhe a menor ponderação, ou sus
citar-~be uma d'ívid::t, se elIe expressamente o não sollicita.-
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Na alma de um homem destes elabora-se log'u e sem esfol'ço
essa lmllucinação lisonjeira, t:-o ::lgradavel ao antig'o Adão;
todos os selfs pensamentos, seus de.'E'jos todos afliguram-se-lhe
outra:; tantas inspirações divinas; persuade-se de que o céu,
por gTaça especial, o dirige, e de que, uma vez sentado no
throno pontificio, a omnipotencia, a omni~ciencia e a absolutlt
yerdacle baixam-lhe mnito naturalment ao seio. A pres~eza em
eonvencel'-se da realic1acle dessas supposições andará na rasão
inversa dps conhecimentos delle: quanto mai;:; acanhados forem,
t,-tUto me11 0.3 p resen timento ou percepção terá das obj ec •ões e
difficuldades que detêm os theologos instruidos; t::lnto mais
pl'ompto será em perfilhar qualquer solução doutl'ioal, seja qual
fàr. N'estas cil'cumstancias, um pontifice, possuido de boas inten
ções, pode, sem n"nhuma pl'e:mmpção yoluotarÍa, capacitar-se
de que é o humilde orgarn do Espirito Santo, manifestado por
sua bocca.

Os papas sob o peso da sua crença na infallibilidade

Um papa cuja admini..,tração deixou a mai:,; tristes recol'
daç0es, Innoceocio X, chegou a confessar que, tendo levado à
vida toda em que~tües juridicas e proces"os, nada entendia de
cousa' theologicas. Isso, todavia, lhe não tirou que, c.ondem
naodo as cinco proposi. ões acerca da graç11, provocasse de
bates, que dUl'al'um mais de um seculo, e ainda não receberam
soluÇãO. Ao bispo de Montpellier di7.ia elle ter-lhe Deus di,.,
ven:;a lo tamanha amplidão de intelligenc.ia, qne o sentido da
"anta Escriptl1l'a se lhe descobrira claramente, e de improvi.-.;o
cornprehenclel'a as subtilezas e rodeios da escholastica. A ontro
pa.dre, Aubig'Di, contou que sentira, presente e tangivel, o
Espirito Santo. ::.sim que, nenhuma precisão via. de synodo,
ou con;,ulta a carcleaes ; basta.va-lhe o pa:recer de fi 19'un. eccle-
ia 'ticos de qmllquer ordem e,scolhida por elle. « Tudo isso vem

<la 'nspiração do Eiipirito Santo», dizia. al)s thAolog'o" deputados
de Pariz. ('f)

n « Tutto questll dipendu dtlll'inspirazione dl1110 Spirito unto.)) AI\;UULD,
Obras, XXVIII, pago 210
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Acerca de um papa dos tempos. modecnos, Uill estadista,
residente em Roma, escI'evia: cc Gregorio ~VI, ]):1 sua ingenui
dade, exulta ';a á' vezes da sua' alta POSiÇãO, pretendendo levar
coQ.l ella de vencitla todas as. cousas,» Quaudo Capacciui lhe
propunha os seus projectos de finanças, e nem () estadista, com
o seu fino genio, alcanç:l\'a. convencer o sollel'ano, Dem o so
berano tambem, com os mE'lhol'es aJ'gumeijto:, de sua lavra,
consegnia dissuadir o estadista,-muitas veze~ exclamava Gre
gorio XVI: C(Ma3 eu sou papa! Não é possive' que erre; devo
saber tudo melhol: que ningllem,» ("')

Todo poder absoluto corro:flpe o homem que o possue.
D'isso dá fé a historia toda. Se esse poder é UIU poder espiri
tual sobre a con ciencia dos h')mens, maior é ainda o perigo de
exaggerações do org'ulh0; porqne a p0sse de taL à,ucto1'Ídade en-'
cerra um attractivo notavelmente sedl.1ctor, e nos dispõe a illu
dirmo-nos, attribuindo a propria paixão de dominar apparencia
de desvelos pela salvação alheia. Se, de mais a mais, o homem
investido n'essa auctoridade illiniitada, nutre aidéa de que é
infalli vel e org'aro do espit'ito de Deus; se tem sciencia tIo que
cada pala,vra sua, em moral ou l'eli Q,'iãO; ha-de ser, com sub
missão interior, acceita POl' milhQes de homens, parece qua 'i
impossivel que, sob a pressão de tão inebdante ,entimento.
possa a intelligenci~ guardar ainda alguma sobriedade.

A isso releva aCCl'escentar mais n idéa, de long'o, seculo:s
cuidadosamente mantida em Roma, ele que em cada conclave,
n'esse estadio de intrigas de partidos, toda elei ~ão é'uma vic
toria. do Espirito Santo, que a dirige sempre, nfLO obstante os
azal'es apparentes da lucta. Todo e1Gito o é por especial graça,
e fica sendo um predestinado instl'llmento dos designios ele
Deus em relação á igreja e ao genel'o hum,ano., Desde o mo
mento em que, sentado no altar, rec be a primeira homenagem
do beija-pé, toda a vida desse homem é uma ininterrompilla
cadeia dI: adol'ações, e tudo esta calculado ao g-eito de fortifi
caI-o no pensamento de que um abys:l10 insonda velo separa dos
outros mOl'taes, Envolto continnamente entre as nuvens e per
fume do incenso, por melhor compleição que tenha, quem é

(') Politische Briefe und Oha1'ak.teI'istiken, Berlill, 18 i9, 248,
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que não cederá por fim a essa tentação superior ás forças hu
manas '?

De Marcello II contam que, a? tempo da su{l. exaltação.
tomara-se de medo, ao pensar que estava em contiugencia de
fazer o mesmo que os mais dos seLlS predecessore3; que, como
elles, pedia muuar, e nã.o cumprir nenhuma das suas bôas in
tenções anteriores. Parecia-lhe q,ue nada podia ser mais fu
nesto ao caracter de um papa do que a mudança de condição,
o enxame dos aduladores e a vida de partido. ("') O proprio
Oliva, geral dos jesuitas, cerca do anno de 1670, di7.Ía: « TãO

deploravel influencia tem, 201' via de regra, no caracter do
eleito a elevaçã.o á dignidade papal, que essa dignidade nin
g'uem a deseja a um homem de l)em; ninguem fia que o me
lhor dos cardeaes, promovido a papa, se desempenhe das bôas e
santas resoluçõe3, que antes de eleito as"enta:>se comsig'o. (H)

De Clemente VII refere-nos o cardeal Saclolet, seu confi
dente, que tinha sempre nas mãos a Biblia, e assim an
dava cheio de bàas intenções. S~u pontificado, entretanto, mais
não foi que uma $Brie ele elTO, uma contínua uccessão de

, voltas e rodeios com o fito unicamente de esquivar esse detes
tavel conc'ilio, que elle tanto odiava. Sadolet afinal confessa
que Clemente, (<Ílludido por seus ministros», degenerara singu
lal'mente dos seus costumes de outr'ora e e, quecera sua natu
ral bondade. (H\')

Antes de eleito, era Paulo IV (Cal'affa) um dos calorosos
partidarios da refQrma da igTeja, e, sob Clemente VII, como nada
podesse obter n'este sentido, retirou-se da côrte pontificia. No dia,
porém, em que se viu papa, foi-se-Ihe todo o seu zelo pela refor
ma ecclesiastica. Deixou a ig'l'eja em absoluto de"amparo, n'uma
épocha em que cada correio trazia novas do cI'e cimento do protes
tantismo na Europa; e nem, sequer, pen.;ou em recomeçar o sy
nodo, havia muitos annos, interrompido, Suas principaes occu
paçes, afóra a de enriquecer os sobz'iuhos, eram a inquisiçãO,
instituiçãO predilecta sua, e a sua lncta contra arlos V e Fe
lippe II, os dons nnicos sustentaculos que tinhn. a esse tempo

') POqDORl, de vila Marcelli n, Rom., 1744, pag, 132,

(",) Lettel'e, Bologna, 1705, 11, 214,

.. ') Epislolae Sacloleli, Omphalii el Slunnii, Argenlorali, 1539, pal:', 9.
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o systema papal, - lucta natural desde que a « missão do
papado é conculcar a reis e imperadores.» (\')

anufrio Panvinio, como contemporaneo, que era, pinta com
as· mais vivas cores a transformação completa qne se deu em
Pio IV (João Ang'elo de Médicis, 1559-65). Antes da sua eleicão.. ..
fàea Médicis cheio de humanidade, tolerancia, branliura e gene-
rosidade; cO.no papa, entretanto, foi perfeita imag'em do con
trario, isto é, colerico, â.viJo e invejo'o. Entregou-se, mórmente
tlepoi.s que e desenvencilhou do odioso concilio de Trento, á
vida mais g'l'osseiramente sensual e lúbl'ica; bebia, e comia sobr
po 'se; era despota e fingido; e chega_a a desamparar o serviço
di vino, refugiando-se na capella. (H)

Para o deante foi tambem como elle Innocencio X (Panfili);
antes da sua exaltaçd.o, lograva fama de homem de bem, sem
nokl; mas, como papa, offereceu ao munJo o espectaculo do POll

tificaio entregue a mãos feminis: uma ávida e ambiciosa mulher,
cunhada delle, apossou-se do governo papal, e em seu proveito
pessoal o explorou. a me"mo aconteceu com Alexandre VII
(Flavio Chigi) C'H)j emquanto cardeal, fôra um habil administra
dor; pa.pa, deixou-se logo persuadir por Olira, je'uita e adulador
de que era peCÚa.do mortal não chamar os sobrinho" a Roma,
para os enriquecer, e promovêl-os a grandeza'. a seu maior
emprego consistiu em esquivar toda. e qualquer occnpação, e
vi ver vida amena e tranquilla.

Pa saremo., os papas de épochas mais recente~.

Do que vem a ser a liberdade dos concilios

o brado que outr'ora tão ft'equentemente reclamava nOV03
concilios, extinguira-se. Para produzir essa calada tinha con-

(') Relaz. di Be1'1ta,-do Navagei'o, nas Rela3ioni clegli" Ambasciadol'i,
Veneti, VII, 3S0.

(' ,) Panvillii vitce Pontificltm. post Platinam. Colcin. 1~93, paI':. 463 e 477.
Com essa narrativa concorda O relato rio do embaixador veneziano Tiepplo. RI/a-
3iolli, X, 171. I

(... ) Tem-se por muitas vezes feito o reparo de que os papas, ao conhecer das
questões e despachai-as, não punham a minima attenção, e eram semprJ di simu
lados. No relatoriu acerca de Ale1tandre Vil, o embaixador norentino o resume
n'estas poucas palavras: « Temos um papa que nunca diz lima palavra de verdade."
-Vel' a Chl'on%gia hi tOl'ica dos l)((pas, pelos beoedictioos de s. Mauro, Paris,
1733, pago 3H.
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corrido o que no synodo de Trento experimentaram os bispos
não italianos, e os resultados desse concilio, tão inferiores aos
melhoramentos reclamados e esperados. Tambem o proceder de
Roma cooperara n'.isso. Com a maior sevel'ülade prohibira Roma
que aos decretos do concilio se accrescentassem eXplicações
ou co~mentarios; a si reservava toda a exegese delles; e, sem
o menor vislumbre de discuSSãO, ia tranquillamente eliminando
muitas das mais importantes decisões conciliares, taes como
os decretos acerca das indulg-encias e diversos outros. Jos
paizes onde imperava a inquisiçãO, um simples anhelo em
favor da convocação de um synodo qualificar-se-hia como facto
criminoso, e arriscaria o auctor a um verdadeiro perig'o. Se, de
uma parte, com os decretos do concilio de Trento, e ainda mais
com a resistencia dos g-ovprnos, soffrera a. santa sé notavel
quebra nos seus direitos e nas suas rendas; por outra, consi
deravelmente cresceu o poder e a influencia de Roma com esses
mesmos decretos, com a actividade da ordem de Jesus, com o
estabelecimento de cong-regações permanentes e com as mlll

ciaturas, outr'ora desconhecidas. Santo hol'l'OI' nutria-se, en
tretanto, em Roma, aos concilias, cujo . imples nome era aspe
ramente condemnado. Como os molinistas, ao tempo dos deba
tes acerca da doutrina da g-raça, em 1602, fallassem de resol
ver a questão mediante um synodo, o dominicano Pena escre
veu: « Em Roma a palavra conc'ilio, pelo menos em matel'ia de
dogma, é havida por sacrilega e excommul1gacla. » (*)

Deste modo (cousa em exemplo nO.3 antigo t mpos da
igreja) tl'es seclllos deconeram, ,em qne de parte nenhuma se
manifestasse um desejo sério ue concilio. Ensina-'e de COill
mum, nos l11'l,nuaes ele theolog'ia, nas escholas e nos ystemas,
quP 03 concilios são, não só uteis, mas tambem necessarios á
ig-reja. Este, porém, como tal1t s ou tl'OS ponto~ do en. ino,
permaneceu em estado de theoria. Sentia-se geralmente, em
ultima analyse, que os concilias quadravam tão mal a uma
igreja constituida em fócma de monarchia pontificia, qnanto
os estados g-eraes com a monarchia de Luiz XIV. O cardeal
Pa:llavicini, fiel iutél'p~'ete das iuéas romanas, exprimiu este

(') Vêr a carla em SERRV, Hist. Con{Jl·eg. de gratia. Antwerp. 1709,
pago ~no.

P. C.
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sentimento assim: « Reunir mais um concilio)l, diz, « fôra
tentar a Deus: tamanho seria para a igreja o perig'o desse
alvitre, e tanto a aventuraria f1 ruina! »- Por essa rasão conta
ene que a sua Historia, do concilio tridentino causará ao leitor
a mesma impressão que a de Sarpi. ('f-) « Os papas )l, accres
centa, « detestaram sempre até os synodos nacionaes. » (H)

Todavia, o principal motivo por que ning-uem reclamava
mais concilios vinha da convicção, em que se andava, de que
essa assembléa já não encerraria o mais indispensavel dos re
quisitos-a l'iberclade de delibemção e de 'Voto. A. recente historia o
ensinava com tanta eloquencia como a theol'ia. O ystema
papal nenhum terreno deixa para uma assembléa dig'na do
nome de concilio, na accepçã.o em que a antiga ig-reja o en
tendia. Não admitte elle verdadeü'os bi pos, que actúem com
independencia em nome de uma instituição divina, mas só
mente subditos e vigarios, ou ofliciaes, do papa com o exercicio
de um poder que a todo momento se lhes possa retirar. ('f-H)
Em sabendo os bispo's acerca de qualquer questãO o parecer e
a vontade do papa, temerario e inutil s3ria votarem de outro
modo; e, se o ig-noram, o primeiro dever seu no concilio é
averiguaI-o, e dar-lhe o voto. Em presença de um o7'dinario
dos orclina?-ios e de um doutor' dogmaticamente infallivel, não
pMe litteralmente existir assembléa ecumenica, apezar da pompa,
das cel'emonias, dos discursos e dos. votos de um concilio, de
que se offereça ao mundo, a represeutaçã9' Por isso, os leg-a
dos do papa, em Trento, accusavam. logo de hereges e rebeldes
os bispos que por' acaso exprimiam alguma opinião pessoal. (HH)

(') Sto7'ia d~l Concl:l. di Trento. IV, 331. Ed. 1843.
(.. ) Ibidem, pago 74.

(... ) A opinião vigente na curia é, diz o cardeal de Luca (Relat. Cun'(E
Rom., disso 4, n. 10), que o papa é o (co7-clinctl"ius ol'clinal'iorum, habens uni
Ve7'sum mtmclt~m lJ?'o éliocesi »,. de sorte que os bispos ou arcebispos vem a ser
apenas otfi.ciaes seus. Ou então. no dizei- de Benedicto XIV (de Synodo dioces ..
10. 14 e 5, 7), v papa é « in tota eccZesia pl'Op1'Ít~S sacerclos,-potest ab omni
jUl"Ísdiction~ episcopi subtrahel-e qt~aml'ibet ecclesiam.» Encontra-se em MER
L1N" Decisiones Ro·tae Rom., ed. 16'0: «Papa est clominus o??wiwn beneficio
,'um, » (Dec. 830). Em summa, segundo esse systema, nada ha que pertença pro
priamente aos bispos. E tabelece a llIeoria romana que a curia póde, a sou bel
prazer, esbulbar o bispo da integra ou de parte dos seus direitos, lransmitLil-os a
outrem , ete. ,

( ) Acha-se um sem conto de factos desse genero nas cartas do embaixador
hespanhol Bargas e na autobiographia do bispo Martim Perez de Ayalas, no
AppCndiç(l de VII,LANUEYA, Vida IUtemda, 11, 420.
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Bispos constrangidos a jurar (( que hão de manter, aug'men
tal' e favorecer os direitos, os privilegias honorificas, as
prerogativas e a auctoridade de seu senhor» (e todos os bispos
prestam esse juramento), certo que se não podem reputar' mem
bros livres de um concilio livre. O mundo christão 'não n'os
póde ter por taes, A. justiça natural já por si só o não ad
mitte. Não se devem, nem po'dem responsabilisar esses homens
por decretos e culpas, que delles não dependem. Houve, por
tanto, as mais plausiveis rasões, i)ara se não convocar concilio
durante trezentos annos, e evitar-se ((tão 'Ílmtil fracasso», É como
dá nome aos synodos o cardeal Orsi, defensor ela infallibi
lidade papal. (l')

Uma verdadeira l~berdade, completa em relação a todos, liber
dade exempta de coacção moral, de medo, de intimidação e cor
rupção, eis a essencia mesma de um concilio. Certamente não se
ha de chamar livre uma assembléa de homens, :1 quem se impo
nha, como dever de consciencia, jurado á fé de sua honra, con
siderar como principal objecto de seus esforços a mantença e o
engrandecimento da auctoridade papal. (H) Uma juncta de ho
mens que vivem n'um contínno susto de iucorrer no desagrado
da curia e na tacha ele perjuros, e que, de mais a mais, receiam
os vexames e estorvos, com que Roma lhes sabe diflicultar o
exercicio das suas funcções, não póde, sem exagg·~.ração, julg'ar-se
livre em qualqner questão relativa ao poder e ás pretenções da
santa sé. Ora, d'entl'e as questões discutidas em concilios,
extremamente raras SãO as que n este caso se não acham.

Jenhum dos nossos bispos jurou ter por suprema lei de

(*) Aventou Bossuet a questão, tantas vezes suscitada, e nunca resolvida,
de saber que serventia haviam de ter, na igreja, os muitos concilios que se têm
convocado á custa de tanLos e.forços, se, infalliveis, tivessem podido os papas,
com uma só palavra, pOr termo a qualquer disputação doutrinal. Orsi rllspon·
de-lhe (o conde de Maistre nos conservou, na sua versão, a resposta): « ão n'o
« pergunteis aos papas, que nunca imaginaram se houvesse mister de concilios
« ecumenicos para reprimir (a here ias de AI'ius, etc.) Perguntae-o aos impera
« dores, que quizeram a todo transe os concilias i que os convocaram; que exigi
« ram a aoouencia dos papas, que inutilmente provocaram na igreja Lodo esse
« fracasso. » _

(.. ) Eis os principaes lances desse juramento: « Jura, hon01'es, p"ivilegia
et aucto,'itatem S. Rom, Ecclesire Domin'i nostri Papre et sttccessorum p'·re·
dicto1'um consel'va"e, defenclere, at~gere et p,'omovere cw'abo, .. , Regulas
sanctorttm Pat"um, dec"et~~, o"dinationes sett dispositioncs, ,'esen)ationes,
p,'ovisiones et mandata apostolica totis vi,'ibus observabo et fac iam ao aliis
observari )1
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suas acçCíes e esforços o bem da igreja e da relig'ião; na fórmula
do juramento não se tracta senão dos sós interesses da cUl'ia. Por
muitos exemplos se tem patenteado que cousa vêm a ser para
Roma os seus interesses, e a que censuras arrisca·-se por ahi
qualq-q~r bispo, que pl'etenda obedecer aos pl'oprios sentimentos,
:-;e forGl. contradictorios com as tradições da curia.

Que consequencias póde tl'azer a mingua de verdadeira
liberdade, mostraram-n'o Rimini e Seleucia (359), Epheso (44~),

Vienna (1312), Trento e muitos outros synodos. D'antes,
qnando os papas nu.o eram ainda capazes de amedrontar, ou de
exercer pressão nos synodos, foram os imperadores que por vezes
puzeram obstaculos á liberdade dos concilios. Depois de Grego
fio VII, porém, dez vezes mais pesada tem-se feito sentir nos
synodos a acçHo da auctoridade papal, do que nunca o foi a
influencia dos imperadores. Com toda a rasu.o, no seculo XVII
quando em meia Europa fallava-se em concilio, firmarám-se duas
clausulas essenciaes: primeiro, qlle se nHo junctasse em Roma,
nem na Italia; segundo, qne se de atassem os bispos do jura
mento de obediencia. O proximo concilio congTegar-se-ha, não
sÓ na Italia, como em Roma; e annunciado está desde. agora que
ha.,.de associar-se fielmente ao quinto synodo de LatrHo, como
se;vto concilio late1'anense (""), que tem de ser, Com esse :>imples nome
tudo vae dicto: e uesde logo declarado está que, seja qual
for o seu caminho, 11a uma qualidade que nunca lhe poderão
attribuir: é a de concilio ?'ealmente liv?'C.

Ensinam o. theologos e doutores em direito canonico que
-sem liberuude completa, as decisões conciliares não obrigam;
porque a assembléa reduz-se então a um pseudo-synoclo.-Mister
será talvez emendar-lhes a definição.

FIM

(.) Como e sabe, o concilio de 1869-1870 não assumiu esse titulo, e im o de
concilio do Vaticano, que não menos decisivamente exprime a sua subordinação
ao papa. (Do tl-aductol' bl'asileú'o.)
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~s concordatas I - Tendencias funestas da coroa. Alliallça de perdição.
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