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Á NAÇÃO BRASILEIRA.

AO SOBERANO E INDEPENDENTE POVO BRASILEIRO.

Com as palavras da Escriptura: Sois filhos do Excelso r
- E' por meio de Deos que os legisladores decretli.o o
justo l-E com as palavras do Jurisconsulto Romano: Á
DiOS como governador do Universo, ·nada é mais acceito,
do que os povos, reunidos pelo sentimento e gozo dos seus
direitos, em grandes associações, chamadas Estados. (Ci
cero, de Repub. VI. 13.)

AO POVO BRASILEIRO JUSTICEIRO.

Com as palavras da Escriptura: A justiça exalta as
nações l-Fazer justiça é mais agradavel ao Senhor, do
que as victimas l-E com as palavras do Philosopho Roma
no : Ha um s6 direito, que serve de palladio á humanidade,
e que se acha expresso em uma s6 lei, na lei da sãIJ.-l'azlio.
O que a desconhece, é um impio, por se achar~ella gravada
nos sentimentos de todos os homens., e por isso fica indif
ferente achar elIa ou não, nas escripturas a sua expressli.o.
(Cic., àe lego l. 15.) -Ao Legislador e Magistrado sirva
como norma e base, na decl'etallto e execuçlto das leis e
preceitos, o direito natural: poijl gue o direito natqral acha
a expressão das suas regras nos pre,ceitos do Decalogo. (S.
Schardi.)
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AO POVO BRASILEIRO PHILANTROPICO.

Com as palavras da Escriptura: Amai aos vossos proxi
mos, corno a v6s mesmos! Sobretudo, revesti-vos de
caridade, que é o vinculo da perfeição! - Todos v6s sois
filhos de Deos pela fé que tendes em J esus-Christo ; por
que todos os que fostes baptisados em. Christo, revestistes
vos de Christo! Não ha Judêo, nem Grego, não ha servo
nem livre: não ha macho nem femea, porque todos v6s sois
um, pelo amor em Jesus-Christo !-(S. Paul. Galat. m.
26.27.28.) -E com as palavras do Philosopho Allemão
Eerder: O sentimento humanitario é o caracter da nossa
especie. O que ha de divino na nossa especie, é portanto
o desenvolvimento do sentimento humanitario.- Todos os
grandes e bons homens, legisladores, inventores, philoso
phos, poetas e artistas, e todo o homem nobre em qualquer
posição, na educação de seus filhos, na observação de seus
deveres, etc., tem de contribuir para este desenvolvi
mento, pelos exemplos, suas obras, suas instituições e
lições. - O sentimento humanitario é o thesouro e o pro
dueto de todos os esforços humanos, é por assim dizer,
o alvo e o resultado .de nossa existencia commum. - O
desenvolvimento do sentimento humanitario é a obra,
que deve sem interrupção ser continuada, se não qui
zermos,-seja qual fÓr a posição em que nos acharmos,
tornar-nos anirnaes e brutos I

Com os mais sinceros votos para a grandeza e gloria
naeional dos Brasileiros.
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o cidadão Brasileiro '
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AO LEITOR.

0s casamentos constituem a base da conservacão
e engrandecimento da grande familia do Estado;
por isso a sua influencia e importllncia, para com
o fim e prosperidade da sociedade civil, é inques
tionave1.

Julgo pois, que trabalhei como um cid~dào con
sciencioso, e em cumprimento de um dever de bem
alta considi3ração, quando, pela apresentação desta
obra, pl'ocul'ei concorrer á discussão e resolução da
questão dos casamentos, que nos ultimos tempos
chamou sobre si a attençào do paiz, e cuja decisão
definitiva, torna-se todos os dias de maior e maior
urgencia e maior necessidade. ,

Pua mim a questão não é nova. Presenciei a
sua animada discussão dUI'ante uma serie de annos,
na Hungria, minha terra natal; pOI' isso julguei
me habilitado para este trabalho, pois que tinba a
occasião de adquirir a respeito, nâo só conheci
mentos theoricos, por um estudo con ciencio o e
bem prolongado', mas tambem conhecimentos
praticos, pelo contacto com a vida politica de dif
fer.entes povos do mundo ci"ilisauo.

O conhecimento de diffel'entes linguas, com que
acho·me filmiliari~ado, possibilita-me o accesso
para o sanctuario das bibliothecas, que encerra
a \'a-sta collecção dos conhecimentos e prodllctos
. cientificos de qU8si tudas as nações do mundo
llluslrlldo.
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o catalogo das obras, consultadas por mim na
confecção desta importante obra, mostra sufficien
temente que não peguei na· penna, sem previo,
sincero e profundo estudo da materia, e que pro
curei pertrata-Ia não com parcialidade, e superfi
cialmente, mas conforme aos postulatos da conscien
cia e justiça, base de toda a religião e moralidade.

Sou catbolico, e como tal, membro da Igreja
apostolica romana, mas no mesmo tempo tambem
cidadão, e como tal, membro da grande familia do
Estado; e por isso tenho igualmente por dogma e
como artigo da fé, o dar de um lado á Igreja, o que
é da Igreja; e de ouLro lado o não deixar sacrificar
os direitos do cid.adão e do Estado, lá, onde a lei
evangeliGa não sómente não exige um tal sacrifi
cio, mas pelo contrario d.eixa inteiramente illeso e
salvo o exercicio dos mesmos qireitos.

Foi em satisfação ás exigencias da voz da con
sciencia e dos sentimentos, que igualmente tenho
para com a Igreja, e para com a sociedade civil,
-que me determinei a tomar parte na discussão,
defendendo a tbese, pela qual fica enunciado: que,
de um lado tem a Igreja o direito de dirigir e re
gular a fórma sacramental do matrimonio, em
quanto elle se refere a um certo bem espiritual e
herança da vida futura; e que de outro lado pelo
mesmo modo compete tambem ao supremo poder
do Estado, regular e dirigir ao fim da sociedade,
os negocios dos casamentos, no tocante á sua fór
ma de contracto,' como acto de oflieio da natureza,
emquanlo elles constituem a condição para certos
direitos e correlacões sociaes, beranca mundana e
temporal, e por is~o sujeita, na sua di~'ecção, á im
mediata e exclusiva disposição d.o imperio ciVIl.

O Reverendissimo Sr. Joaquim Pinto de Campos
tomando por tbese de sua asserção: que, o dirigir
e regular os negocios de casamentos é da exclusiva
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competencia da Igreja, encetou a discussãó, apre
sentando a questão pela alternativa: ou o direito
humano, ou o direito divino / argumentação bem
equivoca e erronea, p::Jis que o direito humano
existe tambem pelo direito divino, emquanto eIle
não é, senão uma emanação do direito divino; e por
conseguinte, amboselles por meio dos fins e object03
a que se referem, acbão-se relacionados entre si, e
não oppostos um a outro.

O afamado tbeologo Bellarmin, nas suas disputa
cões contra os bereticos, com razão observa: 
Que a lei civil ou direito bumano sempre é a con
clusão ou determinacão de umaleiou direito divino,
e por isso ambas eilas têm a mesma origem e o
mesmo fim; e differem s6mente naqui.llo que, a
lei humana dirige as acções humanas tocante á parte
externa da caridade e do amoe do proximo, isso
é, para a sustentação da paz, e conservação da re
publica; e a lei divina dieige as acções bumanas
tambem tocante á sua determinacão ou fórma
interna, guiando os sentimentos do' homem, para
que as suas acções externas se apresentem como
resultados da boa e li.vre vontade, e não s6 de uma
determinação exter~a e obrigdtoria mesmo contra
a vontade.

A proposição de Sna Reverendissima ficava muito
mais concisa e sincel'a, enunciando-se pela alterna
tiva: ou o imperio Ci1 il ou a Igreja; porque foi e é
a Igreja, e não o direito divino, que se pôz já as
vezes em opposição com o impel'io civil. Em con
sequencia de uma tal pronuncia, _0 procedimento
tornava-se mais simples e mais determinado, pois
que era s6 preciso que SuaReverendissimaapontasse
em prova de tal sua asserção, uma só lei divina,
para mostraI' que foi etrectivamente da instituição de
Jesus Chrislo, e pela lei evangelica; que a Igreja re
cebeu em termos expressivos,o exclusivo direito de di-
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Tigir eregular em tudo os negocios de casamentos, e a
questão ficava logo acabada e resolvida; mas em falta
de tal apontamento,aquestão decidir-se-ha pela força
dos argumentos .. apresentados pela sãa razão hu
mana; pois que onde a razão divina não se exprime
explicitamente, lá deixa lugar á decisão e deter
minação da razão humana, á que, pela instituição
divina, é ionato e inherente o conhecimento do
justo , seg~ndo aquillo de Santo Agostinho ;- Lem
non scribitur sed innascitur.

O Sr. Perrone, autoridade de Sua Reverendissi~

ma, não é o unico depositaria da razão e espit'ito
humano, por conseguinte não é a sua doutrina,
mas sim a superioridade dos argumentos em gel'al,
a que deve-se attender na decisão da questão em
these.

O caracter sacramental do matrimonio é um
dogma; mas que fosse tambem declarada e reco
nhecida como tal, a uoutrina de alguns theolo- .
gos, por meio ua qual elIes pretendem sel' exclu
sivamente da competencia da Igreja o dirigir e
regular os negocios elo casamento, não só como
Sacramento, mas lambem como cont1'8cto social, e
oflicio da natureza,......:...ernquanto na opinião deltes, a
razão do contracto é inseparavel dA do Sar.ramento,-
a este respeito exist~m dispu las e discus3ões entre
os tbeologos, mas não existe decreto definitivo ou
canone algum da parte da Igreja.

A sim pois, quando o Reverendissimo Sr. conego
Campos no seu tratado adiantou de proferir a as
serçâo, «que a lei civil, que suppozer sepamvel o con
t'racto natumldo Sacramento, alaca odogma,» usou de
uma tactica, para intimidar e não para esclarecer a
verdade; poisque mesmo ossectariosdaescola uItra
montana apresentâo no seu direilo canonico a dou
trina seguinte: «E' porém p'tovavel Lambem a opinião
contraria, por meio da qual se pretende, que se
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póoe validamente separar a razão do Sacramento da
.do contL'acto do matrimonio, com a intencão de
effectuar só o contracto, e sem participar do Sa
cramento, assim como o ensinão os mais eminen
tes doutores, a saber: Cajetano, Durando, Victo
ria, Vasquez, Rebellus, Perez, disputo 19., sect. 10;
Rurlad, disputo :i, de Matrimonii difficultat. 10 ;
Dicastill, dubit. 1..9, dispo 2; Tamburini, tractat. 5,
cap. 1.; Diana, parto 3, tract. 4; Reno, tomo II,
tract. de Matrimonio; Sporer, tomo III, Theolog.
Sacram. ,part. IV; Herinex, dispo 2, qurest 2 :
Gobal., tomo I, tract. 9; l\lerat, Gonet, Platell,
Kriener e mais outros.» (Prompta biLliotheca de
Ferraris, tom. V, pago 17.) .

Aquelle que não acreditar em qualquer. dogma,
declarado pela I~reja, é herelico; assim pOIs, apre
sentando Sua Reverendissima a sua mencionada
asserção de inseparabilidade do contracto matri
monial do Sacramento, como um dogma,-exclu@
do gremio da Igreja, e declara por hereticos, não só
(!)s Francezes, Belgas eos catholicos dos Estados -Uni
dos, mas lambem um grande numero -dos seus
proprios correligionarios ultramontanos, pois que,
conforme a citação acima apresentada, elles tam
bem admittem a sep8l'abilidade do contracto do
Sacramento; por este p.r~cedimentoSua Reveren
dissima procura apresentar-se na qulllidaue de um
anti-papa, affectando [Jara si o poder da Igreja, para
fulminar o titulo de semi-protestante contra todos
os, que têm a desgraça de não se sujeitar a suasidéas
tão exaltadas quão fanaticas. Os Augustissimos e
Dignissimos Representantes da nação Brasileira, na
eonsciencia de sua alta missão, sabel'áõ muito bem
apreciar o valor de semelhantes argumentos da
santa inquisição, e a força das fulminações e intimi.
dações de urna r.eligiosidade affectada, e por isso
irascivel, dirigidas contra a dignidade e indepen..
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dencis nacional, e contra a soberania do povo, re
conhecida e connrmada mesmo por lesus Christo.

O Reverendissimo Sr. conego Campos abrindo a
discussão sobre a materia em questão, '8presentou
se com os seus argumentos, em um campo muito
vasto e extenso, no campo da historia universal,
procurando comprovar o direito historico da Igreja,
pelos factos e procedimento dos sacerdotes pagãos,
e pela pl'eexistencia de certos ritos gentilicos entre
os povos da antiguidade; e comprovar a imbecilida
de da legislação civil, para com a direcção dos nego
cios de casamentos para o fim do Estado.

As proposições de Sua Reverendissima .organisadas
por uma estrategia de apparencia grande, mas de
força bem esteril, pozerão-me na necessidade de dis
cutir a questão do lado ou ponto de vista triplice ,
a saber: do lado do direito natural ou philosophico,
do lado politico e histol'ico, e do lado theologico.
Para organisar e apresentar devidamente os argu
mentos sobre um terreno de tanta extensão, era
impreterivelmente necessario passar em revista
toda a historia sacra e profana; o que não s6 fez
prolongar o trabalho, mas tornou tambem volu
mosa a obra, pelo modo' que, achei mais proprio
reparti-la em duas partes, para assim apressar mais
8 publicação, e proseguir com maior regularidade
a discussão.

Nesta primeira parte, repartida em dous capitu
los, apresento argumentos do direito natural ou
philosophico, e da historia e legislação dos povos
da Bntiguidade, com ointento de pôr termo peremp
toriamente a toda ulterior discussão deste lado,
comprovando até a evidencia que, no direito phi
losopbico e na historia dós antigos, a Igreja de Jesus
Cbristo não pôde encontrar cousa alguma em apoio
da pretenção, l'epresenlada pelo Sr. conego Campos.
não sómente pela razão de se acharem os principio~
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do direito philosophico e as datas historicas da anti
guidade em completa harmonia no fazer patente o
direito do poder civil, em negocio de dirigir e regular
os casamentos para o fim do Estado; mas principal
mente pela razão de terem o direito e procedimento
da Igreja por unica fonte e condição de sua exis·
tencia a instituição evangelica de Jesus Chris to , e
por isso ser uma perfeita anomalia e mesmo absur
do, procurar comprovar o direito historico da Igrejll,
pelos factos e procedimento dos Sacerdotes pagãos
e pela preexistencia dos certos ritos, e ceremonias
gentilicas entre os povos da antiguidade. Argumen
tar como o Sr. Conego, é o mesmo que pretender e
allegar, que a Igreja de Jesus Christo tinha por si
certos direitos, antes de sua existencia, e que os
adquirio por via hereditaria, dos collegios sacar
dotaes dos Ethnicos. Allegação tão profana quão
absurda; pois que a Igreja de lesus Christo não
póde achar uma justificação do seu procedimento
senão na instituicão do seu Divino Autor.

Na confecção dOesta parte da obra tive por intento
defazercahir pela força dos argumentos, toda aquella
armadura estranha, de que no principio da discussão
se revestirão o Reverendíssimo Sr. conego Cam pos e
os seus sectarios, e de obriga-los de se contentarem
na defesa da Igreja com os·actosdosApostolos e com o
Evangelho, unica armadura, propria aos Sacerdotes
de lesus Christo. Procurar justificar as pretenções e
procedimento do clero catholico, pela imitação dos
factos e decretos do imperador da Russia, rei da
Prussia, Grão-duque deMeklemburgo, etc., é o mes
mo que procurar corromper a instituição de Jesus
Christo.Se a Igreja quer fazer aquillo que os Ethnicos
e Publicanos fazem, qual será a differença entre os
aclos e procedimento dos catholicos e não catholi
cos' A ditlerençll deve fazer sentir-se pelo procedi
mento, pelos factos e principios, e não pelas palavras
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e ceremonias I Non exemplis, sed legibus S'IÚ divini
Auctoris '1'egitur et debet '1'egi Ecclesia Chr'ÍSti. (TuI'
reCl'emata in J. N. Pehem., parto L) Â. este res
peito fratarei de proposito na segunda parte desta
~ro. -
. Na apresentação dos argumentos, nesta primeira
parte da obra, usei da expressão: "Irmandade dos
eminentemente catholicos, não para insultar, mas para
revelar o resentimento que experimentei ao ver, que
algumas cabeças exaltadas em lugar de procurar dif
ferenciar-se pelos exemplos e factos edificantes e de
merecimento real, procurão inventar nomes e titu
las, para excitar e lisongear .a vanglo.ria dos povos
catholicos, distinguindo-os em eminentemente C8

tholicos, pouco catholicos, semi-protestantes, etc.
Os fieis, pertencentes ao gremio da Igreja catholica
apostolica romana, são todos irmãos e igualmente.

,. catholicos, e aquelle que procurar estabelecer entre
elles uma difi'el'enca, coma fabricacão dos differentes
nomes e titulos, "mostra, que eUé não sabe qual é
Q espirita de sua vooação, e que elle está penetrado
do espirito impuro de semear dissidencia. Entre
vós, todo oque quizer ser o maior, esse deve ser o que
vos ministre; e todo o que entre vós qwizer ser o p'/'i
me.iro, esse deve fazer-se servo de todos. (S. Marcos, X,
43" 44.) Eis a doutrina, pela qual procurou Jesus
Christo excitar os animos para a verdadeira religio
sidade, e não pela busca e adopçã.o dos nomes e
titulas, que só servem para augmentar a ambição
e vangloria, mas não os verdadeiros sentimentos
lleligiosos.

O Reverendissimo Sr. conego Campos para fazee
desviar a discussão do. seu verdadeiro. destino e
direcção, que consiste em comprovar: se a insti
tuição de .Jesus Cbristo privou ou não., o imperio
eivil do direito de dirigir e regular os casamentos,
para o fim do Estado é bem da sociedade ;-e se
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entregou ou não, o exercI CIO de tal direito exclusi
vamente e cm tudo á Igreja? adiantou·se a aCCUS81'
de imbecil a legislação e poder civil, em negocio
de dirigir e regular os casamentos para o fim do Es
tado, apontando como causa da irreligiosidade,
desmoralisação e dissolução da sociedade, a ingeren..
cia da legislação civil em negocias de casamentos.
Para repellir esta accusação tão injusta quão so
pbistica e mal cabida, era mister fazer patente por.
meio da historia, que a immoralidade ,dos membros
de qualquer seita reli~iosa, tem por SilO immediala
condição a immoralidade e mãos exemplos dos seus
respectivos ministros ecclesiaslicos; e ql1e a im
moralidade e devassidão do clero augmenta-se em
proporção do poder, que elle usurpa ou procul'a
u urpar na administração politica da E. tndo, Não
é o poder e predominio da 19rejll na adminislrllção
politica da ~ociedade civil, mas sim o comporta
mento, os faclos e os exemplos dos seus ministros,
apresentados no desempenho da sua missão, que
deciJe e domina a moralidade e religiosillade do
povo, A Igl'eja que nõo tem a habilidaue de repri
mir e disciplinar a immoralidaae Je seus proprios
ministros, pouca ou nenhuma esperança p6Je ler
para a mOl'alisação do povo, que cosluma con
formar-se não ás. palavl'as, mas sim aos factos e
exemplos dos ministros da religião com que se acha
em contRclo continuo e immediato.

Em pl'o\'a Jesta minlill doull'ina, apre'cnlo no
decllr:::o desta parle da obl'U. algumas paginas da
hi!-toria dos pa pas e Ja hislol'ia ecclesiastica.

O Reverendíssimo SI', conego Campos para com·
provar a veracidade de seus assel'tos, ('ecol'reu á
histol'ia dos antigos Romanos; mas recorreu de tal
sorte, que a nal'l'açào que ellc apresenta, pal'ece
sei' antes urna compo ição improvisada e mero re
flexo Jas suas proprius imaginações, do que Uel

~L b
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reproducção dos factos, consignados pelos histo
riadores fidedignos e versados na materia.

Para comprovar a incoherencia de suas asser
ções e combinações, proferidas neste assurnpto, ~u

pertratei a questão com aturado estudo e applica
cão, consultando as obras dos mais afamados es
ériptores da antiguidade, e acompanhando a cada
passo a doutrina por mim apresentada, dos docu
mentos de incontestavel autbenticidade, para assim
tornar mais aproveitavel e IDais decidida a dis
cussão, e fazer patente, que entre os antigos Ro
manos foi a legislação ci\'il, que dirigia os negocias
dos casamentos, e niio o Saceruocio, assim como
pretende o HeverendissirFlO Sr. conego; e levar á
evidencia que, as guerras civis, li cOl'l'upção e dis
solução da republica e imperio romano, tiverão por
sua causa efficiente circumstancias muito diversas,
e não o simples .facto, de ter regulado e dirigido
a legislação civil os negocias dos casamentos para
o fim do Estado, sem a intervencão dus Sacerdotes,
assim como tudo isso ensina e p~etende Sua Reve
rendissima no seu respectivo tratado.

Entre os' aulores que consultei na confecção
desta Qbra , estou mencionando entre os outros
tambem Launoi e de Dominis. O Reverendissimo
Sr. conego Campos classificou estes· dous theologos,
junto com Tamburini, entre os gemi-protestantes. Eu
li as obras (le ~annoi e Dorninis de proposito, para
poder ajuizar: .se Sua Reverendissima tinha OtI não
hastante razão ue condemna-Ios como scrni·hereti
cos por causa dos seus' eSCI'iptos? A·leitura de suas
obras me levárão á convicção de asseverar, que
Sua Reverendissima parecé.~er o costume eu de
julgar e condemnar obt'as conforme a sua inspi
ração, recebida por via de vaga famll, e sem conhe
cê-las, ou de julgar e condemnar indiscriminada
mente como semí-protestantes ·lodos aque~les, que



têm conviccão e sentimentos diffel'entes dos seus;
pois que, por outra maneira era impoS'sivel colIo
cal' estes dons ou tres theologos na mesma cate
goria, e condemna-Ios igualmente, não obstante a
differença essencial, que elles apresentão na sua
doutrina sobre o matl'imonio.

Marcos Antonio de Dominis, arcebispo de Spa
lato, na sua obra: de Republica Ecclesiastica, publi
cada em 1620, contesta a supremacia do papa, e
não só enLJ'ega totalmente a direcção dos ca!)amen
tos ao podei' civil, mas coutf1sta mesmo o caracter
sacl'amental do matrimonio; por conseguinte, sub
versa razão sufficiente para accusfl-lo de semi-pro
testantismo; pois que o decreto do Concilio Tl'i
dentino, canone primo' diz: «Se alguem disser, que
o malrinlOllio não é um dos sele Sacramenlos da
lei evan~elicl\,'instituidos por Jesus Chrislo .....
seja anfltbematisado )

João Launoi, theologo conslanci'ense, parisiense e
sacio nava rranso, na sua obra «Tractatus, dejure Sa3CU

larium principum ch?'istianomm, m sancciendis impedi
mentis mat1'imonium dirimentib'us, Pm'isiis, 1674 ),
não nega o caractel'!;aCl'8menlal do matJ:imonio, mas,
só ensina, que o carac\.er sacramental não exclue, e
não obsta para que os princ:pes chl'istãos possão
regular os n('go~ios de matrimonio, no 10cante á
Rua fÓl'ma de conh'aclo. Assim pois a diíferença
é essencial e palpavel na doutrina destes dous
theologos, e por isso não posso bastante admirar o
modo de pensar e procedei' do Revél'endi simo Sr.
conego Campos, vendo qu~ elle condemna igual
mente os sectllrios tle duas doulrinas essencialmente
diversas.

F~lizmente ~o Re~ereudissimo Sr. conego não
figura ~o:mo viga~io do papa, nem como delegado
do conCIlIo, epor conseguiDte a sua ceDsura apenas
poderá ultrapassar o válor de ·uma accusação in-
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justa, e de urna detracção, lançada contra um íl
Ju Ire theologo, que ha dous seculos se acha na
elernidllde.

A obra de Launoi ficou vivamente atacada por
al~uns tbeologos ultramonlanos, mas nunca foi
sujeita II uma censura e condemnação decretaI.
EUe argumenta no seu tl'at.ado com as opiniões de
cento e tantos tbeologos, entre elles S. Thomas,
Pelro e Dominico Soto, Sam:hez e alguns vinte
outros theologos da Hespanha, Italia, França e Al
lemanhn, qlle presenciárão as . es~ões do Concilio
Tridentino, e tOllliÍrào parte n~lS discussõe~ em ques·
tão de mlltrimonio. Launoi argumenta, referindo
se ás opiniões de algnns vinle papas, e aos decretos
e documentos de algnns qllarentH e tantos imper'ado
re. doOricnte, OcciJentc e de outl'OS reis e pi'incipes
christãos. Por este modo Launoi por si mesmo,
na referida obra, propriamente quasi nada diz,
mas apr'e ent:) as opiniões dos qutros illusll'es tbeo
Jogos cnthnlicos. bas adas n'~s palavras de Jesus
Chrislo: Dai a Cesar o que é de Cesm" e dai a Deos
o qltrJ é de Deos, Condemnando pois o Sr. conego
Cumpos o t: eologo Launoi, CoIDO semi-heretico, fere,
com alaI sua sentença decondemnação, todos aql1el
les eminentes lbeologos catholicos, cujas opiniões
afJlão- e reproduzidas na Terel'ida obl'U de Launoi.

l' speito a opinião do SI'. conego Carnp " filba
de sua convição, mas apezor disso não po:so deixal'
de fiei n elhaJ' qne, todo os que t.em occnsião, não

.deíLm de ler o mencionado tratado de Launoi,
{'oís que, é incontestayel que até boje, -00 menos
C IlfOl'me me con la,- não ba obra que perlratasse
com igual rninuciosidal]e, a questão de malrimo
nio, m combinacáo com os direitos do upremo
Jlo,lm' { rnp01'1l1. 'A leitura da oura convencerá a

da lHO IJ re pito, se o SI'. Campo tinha ou não
timo lJmdl~llte de a everar, que Launo\ era um
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semi-protestante, e a obra delle um mero I'eflexo das
idéas dos protestantes I

Quando se tra!a de decidir sobre, e segundo a
força e validade dos argumentos, examinar-se-hão
não 0;'1 nomes e a fé dos seus al1Lores, nem II cir
cumstancia: se elles são Oll não a cópia dos pen
samentos de um talou tal escl'iptor; mas sim, se
elIes têm ou não a forca de esclareceI' devidamente
a verdade, e levar 11 questão a lima evidencia, con
viccáo e decisão necessaria? A verdade não cessa
de 'ser verdade mesmo proferida pela Doca do ad
versarios I Aquelles tempos ditosos já J1assárão il'l'e
vogavelmente, quando em oppressão da verdad~ e
em refutaçâo dos mais valenles aq~umentos bastava
a simples pronuncja: Sapit hceresim I (tem ChfÜ
1'0 da heresia). Hoje vamos appl'Oximando-nos á
realisação da idéa, pl'ODunciada por S, Agostinho,
nos termos seguintes: Poderemo$ ter a esperança
de vet 'um di(~ triumphar a verdade ejustiça .~ob1'e a
terra, quando todos os homens igualmente penetrados
dos sentimentos c do amor por ella, ninguem preten
derá mais ter o monopolio e exclusivo privilegio
de conbecer a vel'dade! (Contra os Mauiclueo ,
tom. VJU, cap. 3.)

Não tomei POI' assumpto tratar nesta parte da mi-
.Dba obra, sobr'eatolerancia; l1em por i so posso dei
xarde recommendardesdejá,a leitul'u da obra doCon
de Thadeo de Trautmansdol'f , cone~o Olomucensi .
De tolerantia ecclesiastica et âv-ili, Ticini, 178:3, da
qual, em revelação das minbas idéRs e sentimentos,
apresento as combinações seguintes:

«AdmitLindo mesmo de um Jado, que o principe
chl'Ístãos são obrigados, em consequencia de sua
alta missão, cuidar tambem na felicidade eterna
dos cidadãos, removendo tlldo o que podia servir
de obstaculo a tal respeito; fica incontestavel de
outro lado, que elles tem a proceder nllquelle as-
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5umpto, usando de meios licitas e não condemna
dos pela mesma religiã ,de que eIles são seclarios e
querem se moslt'ar protectores ... O direito de usar
da espada, limita-se a repellir aquella qualidade
de males, que são incompativeis com a coexistencia
social, c por isso prejudiciaes á paz e segurança
publiea; mas não podem os principes fazer uso
deste direito de espada no tocante áquillo, que
se refere á capacidade int.ellectual, e se limita para
o interior da consciencia e ao mero cullo divino;
pois que, estabelecendo-se um pI'incipio contrario,
seria forçoso de confessar que, neste caso estaria
no direito de qualquer impel'ante civil, de sujeitar
no seu territ.orio, ás perseguições mais atrozes, todos
os que se apresentassem como dissidentes de sua
religião; e que neste caso acharião a suajuslificaçào
as perseguições dos imperadores pagãos contra os
christàos, e dos Japollenses e Chins contra os Missio
narios; pois que cada imperante tem o igual dil'eito
de dizer e pretender, que a sua religião é a ver
dadeira e unica salvadora, e por isso não admittir
que se ensinassem no seu territorio principias e
doutrinas differentes dos artigos de sua religião.

« Os pI'imeiros Padres do Christianismo não pre
tendêrão que os Imperadores Romanos obrigassem
o povo a abraçar a doutrina de Jesus Cbristo mes
mo conll'a a sua vonlllde; mas apontárão s6mente
e increpárão como abuso, o procedimento, pelo qual
os Imperadol'es procurál'ão opprimir a liberdade da
consciencia, fazendo obrigatorio para o povo, um

'ou outro culto divino, mesmo contra a sua vontade,
e não deixando que cada um abraçasse a religião
conforme a sua conviccão. Por esta doutrina os
primeiros Paures do C'hristianisrno reconhecerão
que, o dil'eilo de espada, deque gozão osimperan
tes civis, não se p6de estender até para O interior da
consciencia do homem.
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« Mas advertem talvez os adversarios, que em

conformidade desta doutrina poderá encontrar uma
justificação mesmo o atbêo, o ladrão e qualquer
criminoso, pois que alles pretenderáõ ser todo o
facto que praticão, conforme a sua consciencia e
convicção. Esta objecção basêe-se no erro e con
fusão das idéas; pois que nós temos já préviamente
advertido, que o exercicio do direito de espada tem
de limitar-se não só pela consideração, devida á con
scienéia do homem, mas lambem pela considera
ção para com o objecto, li que procura referir-se a
consciencia. Até que o beretico ou qualquer outro
seclario se conservar entre os limites do mero
culto divino, não alacando a ninguem, nem pro
curando comprometter o fim da sociedade, a paz
e harmonia entre os concidadãos; e não commeUe
injurias contra os seus proximos, nem esforça a
qualquer deHes por torna-lo seu parlidal'io, nem
procura seduzi-lo para algum artificio fraudulento
e modo illicito, mas deixa a caoa um no gozo de
sua proprio convicção esentimentos religiosos,-fica
fóra do alcance do direito de espada do imperante
civil, e lem o direito, de pretender que a sua con
vicção, consciencio e sentimentos religiosos sejão
respeitados por todos, assim como elle respeita os
dos outros. O que não quereis que os outros fação a
vós, tambem vós não o fareis aos outros.

« Por esta consideração fica cabalmente respon
dida a objecção acima mencionada, pois que o atheo
e o malfeitor, no culto e doutrina de sua consciencia,
ultrapassão os limites do sentimento interior, que
rendo estabelecer um culto pal'a atacai' os direitos
e 8 propriedade dos outros, impos ibilitando por
este modo a coexistencia social, e expondo a um
compromettimento continuo a paz e tranquillidade
publica do Estado.

~ DiO'ere disso em tudo o pI:ocedimento dos sec-
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tarios de dift'ereutes religiões; pois que estes todos,
sem occupar-se com a propriedade dos outros, e sem
querer metter-se na direcção das cousas mundanas,
politicas e sociaes, e sem comprometter I) mutua
coexistencia, a paz e ,col;lCordia entre os cidadãos,
tralão só de estabelecer o modo ue adorar a Deos,
e achão-se só em desaccordo no tocante ás forma
lidades e ceremonias religiosas, aos conhecimentos
sobre a qualidade e natureza de Deos, aos dogmàs,
principios e artigos da fé, que tem por fim, pre
partir ao homem um accesso para a vida futura.
Todos elles acreditão igualmente, que .os artigos de
sua religião emanão de uma ,'evelação divina, e por
isso não os querem abandopar, baseando-se todos
elles no principio, igualmente valio o para todos:
<.< E' preferivel e mais obrigalorio obedecer a Deos, do
que aos homens.» (Oportet magis obedire Deo quam
hominibus),

({ Contra os secliuios, que se conserV30 por este
modo entre os limites de seu culto divino, e de sua
consci.encia, o Imperante civil não póde' exerce" o
seu direito de espada, sem commetter uma violen
cia, pois que viola alei universal e igualmente obri
gatoria para todos: ({ Quod tibi fim 'i non vis, aller'i
ne feceris I »

({ Decidir sobre a natureza .de Deos, e sob,'e o
cullo, pelo qual ElIe quer ser auorado, não é ua
compelencia do Imperante civil, mas da do espil'ito,
revelado na consciencia e conviccão de carla um,
Aquelles que p.eccão só contra De~s, sem off~n()e['
a ociedade, ou algum de seus proximos. têm por
seu Juiz 3Ó a ,"onlade de Deo , que os casligarl\ con
forme él sua eterna justiça e misel'icordia. A
nenhum ente mortal foi daJo decidir sobre o
tempo e qualiJade de te castigo; e por isso querer
ca ligar a alguem, por causa dos peccados, commet
tido só contra Deos, será o mesmo que ter pre-
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tenções á omnipotencia; e omnisciencia de Deos,
porque só por meio destas attribuições é possivel
escrutar os rins e os sentimentos do coracão, e de
cidir sobre a gravidade do peccado, e sobre a im
putaçào e justeza de sua penalidade.

<{ A religiosidade se basêu na elevação e pureza
dos sentimentos; e a conviccão no conhecimento
da verdade.A verdade se fazco~becer pela meditaçãLl,
esclarecimentos e argumentos, adequados á capa
cidade individual. Os meios coactivos podem achal'
a sua applicação, na direcção dos actos exteriores,
mas não na da boa ,·oolade (' dos sentimenlos inler
nos, condirão unica e aLsoluta da verdadeira reli
giosidade..

{( A heresia é uma impiedaue; mas não é menor
impiedude tambem a hypocri. ia; e procurar extir
paI' a heresia por meios coactivos, será outra cousa,
que plantar, uugmental' e 1tj'stemalisar a hypo
crisia, desmoralisando os sentimentos, e COl'rom
pendo a sinceriunde, base de toda religião e toda
moralidade~ »

Eis principias e pensamentos sobre o vcrdacieiro
sentiJo da tolerancia civil, a respeito da qual com
pletarei a doutrina, na parte se~unua de ta obl'a,
em refuloçõo da doutrina de Pel'rone, reproduzida
pelo Sr. conego Campos. Vou apresentar a con
clusão de tes pen ·amentos por e"ta vez, com os
argumentos de Sa\viuno, chamado mestre dos bispos,
cuja palavras, lào altamente elogiadas por Saoto
Eucherio, reproduz o celebre Hi!iloriauor A. Her
culano, na sua obra: <{ Da Q?'igcm e estabelecimento
da inquisição em Portugal) Tom. I, pllg. 7 e 8, nos
termo eguintes: «Sâo hereges,}) dizia elle fallando
uos arianos, {( ão-no: mas ignorão-no. Hereges enlre
nós, não o são entre si; porque tão catbolicos se
repulão, que nos tem pai' hereticos. O que eUes
são para nós, somos nós para elles.... A verdade
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está da nossa parte; mas elles pensão que está da
sua. Cremos que damos gloria a Deos: elles pensão
tambem que o fazem. Não cumprem o seu dever;
mas longe de o suspeitarem, acreditão servir á
religião. Sendo impios, persuadem-se de que se
guem a verdadeira piedade. Enganão-se; mas é
de boa fé, e por amarem a Deos, não porque o
aborreção. Albeios á crença verdadeira, seguem
com sincero affecto a sua: E SÓ o SUPREMO JUIZ PÓDE

SABER QUAL SERÁ o CASTIGO DE SEUS ERROS I »
Eis doutl'ina, que inspira o amor do proximo,

ensinado e recommendado sobl'etudo, por Jesus
Cbristo I

O Sr. conego Campos conforme a doutrina de
Perrono, aceita a pala vra tolerarwia, mas quer
dar-lhe uma applicação 1a1, que faz desnaturalisar
e inverter lodo o sentido e significação da lOeSllia;
pois que, ser tolerante, quer dizer: ter a disposição
de supporlar a existencia de alguma cousa, que em
si e por si mesma apresenla-se como um mal: mas
um mal innocivo em referencia a outros. D'aqui se
gue-~e que, quando qualquer Estadodeclara na sua
lei fundamental ou na Constituicão, a tolerancia
das differentes seilas religiosas, pór esta d'eclaração
promelte, que elle se acba disposto a supportar fi

existencia de ditferentes seilas no seu gremio, tendo
por convicção, que ellas como puramente religiosas,
pela sua differença do Catbolicismo, em si e por si
mesmas, são sómente um mal moral, mas não tam
bem um mal civil; e pOI' isso julga-as compativeis
com a coexi tencia social, e com a realisacão do fittl
do Estado. OEstado por este modo receb~ os diffe
rentes sectarios como membros da grande familia
civil, e não como membros da religião; e rece
bendo-os como membros da família civil, é neces
sario que os deixe no gozo e exercicio de todos os
dÍl'eilos, inberentes á sua existencia civil, pois que
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8S relações e obrigações dos sectarios como cidadãos
para com o "Estado, são as mesmissimas e perfeita
mente identicas, com as que os Catholicos têm
para com o mesmo Estado; e assim, se as suas obri
gacões civis são iguaes com as dos Catbolicos, devem
se; tambem iguaes os seus direitos civis com os dos
Catholicos, como igualmente patriotas e cidadãos;
pois que, conforme aos principias da justiça divina
e bumana, ás mesmas obrigações devem sempre
corresponder os mesmos direitos.

O Estado que de um lado proclama e aceita o
principio da tolerancia, e de outro lado procura
estreitai' e retirar aos sectarios, como cidadãos e
seus legitimos membros, o gozo e exercício de certos
direitos civis, commette um abuso, e desmente, ou
desnaturalisa o conceito da tolerancia; pois que,
neste caso elle proclatna e abraça o principio da
tolel'ancia, não para etfectua-Ia conscienciosamente,
mas paratransfol'ma-Ia e uSélrdella como de um meio
coactivo para a conversão dos sectarios, expondo-os
á alternativa: ou de sofft-erem reducção, e privações
nos seus direitos civis, por causa da sua religião, ou
não querendo soffrê-Ias, de mudarem a sua fé, e se
converterem contra a sua vontade á religião, que o
Estado lhes designa e impõe.

Este é o sentido da doutrina de Perrone e do Sr.
cç>nego Campos sobre a tolerancia. ElIes aceitão e
querem a tolerancia, mas querem-ns, para trans
figura-la em um me'io coactivo da conversão para o
Catholicismo. ElIes querem ol'ganisar por meio da
tolerancia, das correlacões e direitos civis, uma
especie de tortura morai, con(.ra os não Catholícos,
para assim esforçar a sua conversão. A fé destes
senhores em Jesus Christo é tão grllnde, que não
q~erem acreditar, que o ensino do Evangelho, os
discursos sagrados, a catechisação e a explicação
da doutrina da Igreja, fossem meios suflicientes de



XXVllJ

converter o mundo para o Catholicismo, e por isso
elles querem ser não só pn!gadores, mas tambem
dominadores; elles não querem contentar-se com o
preparar o espirito humano por meio da religião,
para uma vida fUfllra, mas elles querem 1ambem
dominar pela religião aqui na terra, e por está
Tazão elles querem converler o imperio, e a cons~

tituicáo civil, em mero instrumento despu dominio.
Tal éa theoria da tolerancia Pinto-Perroneana, ou
Perroneo-Pinto-iana, que se procura estabelecer
como uma salva-vida da religiosidade dos Catholicos
aqui no Brasil, em gloria do patriotismo e da re
ligião !. ...

No decurso desla obra, recorrendo ás datas bist/)
ricas, não só designo as fonles, d'onde as tirei;
mas, para fazer ainda mais patenle a sinceridade,
com que procedo na discussào, reproduzo tombem
o texto original, e ás vezes nem apresento fi tra
ducção, mas contento-me com o texto original s6,
para assim dar a entender, que eu quero enlloar em
discu s50 a respeito da queslão em these, com
aquelles, que, pelos seus conhecimentos e sua iHus
tração, achão-se habilitados pllra uma discussão dou·
trinal, scienlifica e conscienciosa, e não puramente
fanatica, por meio da qual, desc·onhecendo a força da
luz da recta razão, só querem discutir para oppl'imir
e não para convencer ou esclarecer 8 verdade ....

Antes de findar e te pl'oln~o, não posso deixar
de declarar os meus HgradecilllE'ntos para com os
Srs. empregados da llibliothec8 Nucional, pela bon
dade e presteza com que me obsequiárão torlas as
"eze ,qlle meapresentei naqllelle instituto nacional,
para tirar proveito das riquezas ahi depositadas e
agglomeradas.

las de outro lado não posso tamLem deixar pas
saI' em reticencia o pezar, que experimentei e
senlÍ nascer- em mim, quando observei, que em
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algumas obras acbão-se riscadas linhas e expressões
inteiras, feitas assim illegiveis pela mão de algum
inquisidor. Encontrei taes riscadas na obra de Si
mon Schardi: Sylloge, bistorico-polilico-ecclesias
tica; 1618,- e em duas outras obras de direito
romano.

Menciono tambem como uma circumstancia a
lamentar, a falta das providencias, para assegurar
as obras mais antigas, e por isso mais preciosas,
contra o estrago dos insectos e contra a roina resul
tante de differentes inconvenientes. O progresso
na chimica, tinba descoberto e inventado meios,
para assE"gurar as Libliotbecas contra semelbante
destruição. A bygiene deveestenderos seus cuidados
tambem para a conservação da vida das obras, pois
que ellas constituem o nutrimento da alma, e a
base do desenvolvimento espirilual, sem que não
La verdadeira grandeza .
. ~ Bibliotbeca Nacional possue obras importan

lJsslIDas. e mesmo mui raras em seu genero , e vale
a pena de cuidar que elIas fossem transmittidas á
posteridade na sua integridade, e sem avaria.

Estas são as considerações por meio das quaes
entrego á publicidade a presente obra, fazendo-a
acompanhar dos mais sinceros votos rara a gran
deza e gloria nacional dos Brasileiros I . I

Rio de Janeiro, em Dezembro de 1858.

CARLOS KORN~ DE TOTV.\nAO.





o DIREITO DO PODER TE~IPORAL

EI!

PA.RTE PRDIEm1l.

AO PODER TEMPORAL CJMPETE O DIREITO DE LEGISLAR
EM NEGOCIO DE CASAl\fE TOS

BlI VrRTUOE DO DIREITO NAT IIAL E O,IS GENTES, E DIREITO

POSITIVO 1l0\IINO llE TonA OS NIÇÕF:S.

CAPITULO I.

AO PODER TE,uPORÁ. CO'MP.ETE O lHlmrTO DE LEGIS

LAR El\l NEGÜC[Q DE CASAl\iENTOS, El\l VIRTUDE

DOS PRIITtPIOS OE DlREITO NATURA.L E DAS

GE TES .

.\. qualquer Estado, ou grilnde e independente a soeia
ção dos povos, é inDato o direito de governar-se por si
mesmo; isto é : a qualquer povo independente compete,
pela natureza de sua cxistencia, o direito de exercer o
imperio cível ou poder supremo, sobre todas as pessoas
physica e moraes, pertencente ri seu gremio.

Este din:ito se chama: poder. oberrmo do Estado, ou
dÚ'eito de Sobe1'Onia do povo.

O poder soberano do Estado, em virtude da sua natu
reza, é:

Primo: independente; isto é: elle não pMe ser
subordinado, por maneira alguma a nenhum poder,
ou jurisdicção estranha, fóra da sua 'Propria vontade,
dirigida pela recta razão.

CASo 1
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Secundo: é uni crsal; isto é : elle se estende igual
mente sobre todas as pessoas, qner physicas, quer mo
raes, pertencentes ao gremio do Estado, c sobre todos os
actos externos dos seus cidadãos.

Tertio : é indivisivl!l e indissoluvel da existencia do
Estado; isto é : o tal direito não póde ser subtrah ido ao
Estado pOl' maneira alguma, nem tl'ansferido, quer por
cessão ou abdicação, quel' por prescripção, para qualquer
outro poder ou autoridade estranha, sem que cesse a
ind~pend'encia do Estado ou do po'vo, 3 'l-uem outr'ol'a
pertencia o tal' direito, COmO condição absoluta de sua
independencia.

Entre os direitos de Soberania, innatos a qualquel'povo
independente, distingue.se eminentemente o direito
de legislar, sobre todos os negocias, e em todos os
assulllptos, que se referem aos actos ex.terilH'es dos
cidadãos.

A resu'icçãO, que a recta razão impõe ao Estado, no
exercicio dos seus direitos de Soberania, em vil'lude dos
principios de direito natural, limita-se;

Primo: a não dictar leis, para PÔl' embaraços aos
cidadãos, relativamente á execução dos fuctos, indiffe·
rentes para com o fim da sociedade; COlDO tamhem l'ela·
tivamente ao exercicio daquelles, que se referem exclusi
vamente ao culto intemo, ou mesmo ao culto externo,
mas que se executão sem o menor compromeLlimento da
concordia entre os cidadãos, e da tranquiJlidade publica,
que constitnem a base e fim principal da existencia
sQcial.

Secundo: a não impor aos cidadãos obrigações i:ncom
potiveis c.om a consciencia, e com os seus sentimentos
religiosos.

Destas breves considerações se póde concluir que,
para df.cidir, se no Brasil, ou em qualquer Ol1tr.o paiz
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independente, em virtude dos principios de direito natu
ral, compete ou não. no poder lempoJ'(d~ legislar em
negocio dos casnllletltos. é preciso resolver [>révinmente
as seguintes tres proposições.

PlIDJElRA. PROPOSIÇÃO.

Se o casamento é ou não, pela sua existencia, e nas
suns cOllsequencias. um facto, illdiITerente, para c~m o
fim da sociedade?

SEGUNDA PROPOSIÇÃO.

Se o casamento é ou não, pela sOa existcl1cin, e nas
suas conseljl1encias. UUI [acto que se reduz aoexercicio de
certos actos de mero culto divino ou solemnidacle
religiosa?

TERCEIRA. PROPO IÇÃO.

Se o poder temporal, pelo simples facto de declarai'
civilmente valido ° casamento. cbamado cível, -isto é:
pelo simples (acto de detn'mina7' 71°1' lei civel, as condi
ções, das qunes declarüo-se pendentes os egeitos civeis

-do casamento, -impõe ou não, aos cidadüos. uma obri
gaçt70 incompatúel com a sua cOll_ciencia. e com os seus
sentimentos religiosos?

Pnra resolver devidamente estas proposições, é mister
allalysar o caracter e natureza do casamento... e todas as
consequencias, que elle tem, para com as correlações dos
homens, na vida social.
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o CASA..'\IENTO E [ VIRTUDE DO DIREITO NATURAL E AS

CONSl!QUENCIAS DO MESil10, PA.1~A (JOl\f AS CORRELAÇÕES DOS

HOMENS, rA VIDA SOCIAL.

o casamento Ou matrimonio, em virtnde do direito
natural, é uma sociedade duravel e intima, contraclada
entre homem e lllulher, com o fim de passar a vida em
completa communbão, pal'a pl'Ocrear e educar filhos, em
satisfação aos sentimentos sexuaes e parentaes, que cada
nill tem innatos em si : e para prover a~ im a grande
Camilia do Estado, dos membros idoneos ou cidadãos
uleis, que cOllstituem a pl'imeil'a e ah~olllla condição
de sua existencia.

l~ESOLUÇÀO DA PHI1"mlRA l>ROPOSIÇí\O.

Deste conceito do casameuto segue-se que o homem
e mulher, por meio dl~lle, procl1rão estabelecer entre si
lima sociedade duradoura, não sómente a re peito das
correlações de intimo commercio sexual, mas tambem
com a pl'elenção de consegoir as cOlTelações de vida fami
liar ou doUlf' tica, que enrolve os direitos conjugaes
e·ntre os contractnule , e os parenlaes on de parentesco
para com a sua geração.

Esta correlações encelTão, ua grande associação dos
povos, interesses sociae de tão alIa imporlancia, que
ellas, por ('allsa destes, não l)odelll ser deixadas pelo su
premo poder da sociedade, sem prévia e devida defini
ção, pois que, sem lal providencia, a condição dos seus
membros, a respeito dos mais sagrados dil'eitos, quaes
são os de família e parente CO, fical'ia expo ta ás arbitra
riedade , que a cada passo amr.açarião e compromelte
rião a existencia e prosperidade elas familias. como lam
bem· o fim da grande familia do Estado.
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Sendo pois o acto de conll'actar o casamento, um faeto
exterior, que envolve conelações e direitos de alta im
portancia para os membros da sociedade, seria um ab
surdo, ou mesmo delirio, asseverar, que a sua f'xistencia
e e[ectuação achão-se restrictos aos actos, indifferentes
para com o fim do Estado; pelo qne líca cabalmente res
pondida a Iwimeil'i\ 1)I·Oposiç~o.

R.ESOLTlÇÃO DA SEGUNDA. PROPOSIÇÃO.

As cousas existem pela sua natureza, e uão pelos seus
nomes. Daqui resulta que são os nomes, que devem
adaptar-se, para explicar devidamente as cousas, que se
querem exprimir por meio delles ; e não as cousas para
indicar UIlJ talou tnl nome.

O que é o matrimonio, o concubinato, e a simples
j'ornicaçt7o 'Oll vaga- Venus: sabia-se perfeitamente já
antes da éra christãa, mesmO entre os povos mais bar
baros, e sabe-se até hoje, não pela al'bitraria applicação
destes nomes, mas silD pela natureza dos conlractos, e
pelo caracter da sociedade, que o homem e a lIlulher es
tabelecem cntre si, a respeito do commercio sexual. As,
sim na Biblia sagrada, livro terceiro dos Reis, verso 3,
do cap. XC acha-se mencionado que « Elle (o rei Salo
« mão) teve setecentas mulheres, que erão como Rainhas
cc e lrezentas concubinas. »

As concubinas et1ll'e os l~omanos chama vão-se tam·
bem: .llX01' gratuita, amica e vice-uxor, e distinguirão
se das outras mulheres, que, como conjuges ou consortes,
vivião em connubio ou matrimonio, - pela sua afTeição,
e destino paJ'a com os homens, com que se acha vão
em commel'cio sexual. Pauli., fib. II, Sent, til. XX
§1.
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o nome concubina, entre os HOlllUIlOS, era sempre tão
ignominioso, que 'Ulpianns, liv. I, de concubinílto, achou
como justo a decretar, que sómeDte aquellas mulheres
se podem ter como concubiuas, contra as qnaes póde-se
commeller o estupro, sem imputação do crime. « lnge
nuam honeslmn in concubinalu habere, jus 11e e. lO. )'

O celehelTilllo S. Pnffendorf, na sua obra: O direito
natural e das gentes, liv. VI, cap. 1, a respeito das con
cubinas, diz:

« Concubinas propriamente são, qne têm correlações
com alguem, para praticar o estupro, sem promessa e
fé conjugal, e por isto das meretrizes só em algum gráo
dirferem. li

Eis o sentido da palavra ignominiosa, que alguns es
criptores publicos aqui no Brasil, julgârão proprio de
lançar em nome do catholicismo e patriotismo, contra as
mullJeres dos não catholicos, casad,'s cm \'irtnde da lei
do direito natural c das gentes, e seguudo os costumes
do seu paiz e rito da sua religião, cujos casamentos,
mesmo o Santissimo Papa Paulo IV em tratado do
uireito ecclcsiastico escripto pelo cclebJ'e jurisconsulto
João Paolo Lancel<>t!o e ontros the<>logos de Roma, e pu
blicado em 170ll, solemnemente rec.onheceu como LE

GITUIOS li\'. 11, til. "-U, § 18. n Jlatl'imonio LEGlTDIO,

mas /lIIO de rifo t, que se conlracla emconjonnidade com
as instillliçoõcs e costumes do paiz; um .~emelhanle

matrimonio elltre os infieis niio é ele 7'ito, emqtutnto elle
póde ser dissolvido, por meio da carta de repudio,
o que e ac/mine no fÔ1'0 civil, mas nüo no fôro sacro.»
a L~itimum et Don ratom conjugium est, quod legal i
lDstitutioDe fel pro\'incire moribus contralJitur; boc
conjugium iDter in'fideles ratum non csl. quia dissolvi
polest, dato lihello repllCtii. lege fori et non lege poli.I>
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Esta obra mel'eceu a approvação do inquisidor papal,
então acha-se fÓl'a de todas as insinuações, q,uer anti
papaes, quer hereticas, como se pódc ver do termo de
appr(i)vação, impresso no principio da obra, e concebido
nos termo:; seguintes: «Havendo veduto per la Fede di
l'evizionC:' cd approvazione deI.. .. Inquisitore.... non
v'essel' cos'alcuna contra la 53,nta Fede Catholica....
niente C011 tI'O Prencipi e huoni costuUli, concedemo li
zenza che possi esser stampato, etc. Dato 1.& Febr, 1703. li

Os jurisconsultos, philosophos, historiadores, estadis
tas, e até o ultimo homem rustico , sabião desde o princi
pio das seculos que a natureza e caracter das sociedades,
que o homem póde cenU'1I tal' com uma mulher, para o
commcrcio sexual, distinguem-se segundo fi di ersidade
das corl'eJaç(jes, que os contr;:lCtantes procllrão estahele
ceI' entre si, por meio de uma tal associação,

Assim: quando a sociedade entre o homem e a mulher
acba-se contl'f1ctadaprecariamente, sem promessa algnrna
de duração e cohabitação, e simplesmente com o firo de
satisfazeI' á concupiscencia carnal, ou aos caprichos
do instincto sexual, chama-se: fornicacio, ou vaga
Venus.

Quando a sociedade entre o homem e a mulher,
acha-se cOlltractacla com a promessa de alguma duração~

mas de duração meramente arbitraria, e com a intenção
de estabelecer entre si, simplesmente as correlaçõ('s para
o r.ommel'cio sexual, sem prclenção alguma, pa,;a fixar
-as cOlTelações conjugaes entre si, ou as parentaes e de
parenle co para com a sua geração, e mesmo sem a-firme
in.tenção de procrear filhos, com a responsabilidade de
~duca-J05, chama-se: concubinato.
. Quando finalmente a sociedade entre o homem e mu

lher, acha-se contractada com () cáracter de dnração
garantida, por meio de Ullla prQwessa mutua, publica,
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e soJemnemente declarada, e com a expl'essa intenção
e estipulação de estabelecer entre si a intima commu
nhão da vida, para o commercio sexual e procreação
dos filhos, com a responsabilidade de educa-los, e com o
tim de fixar entre si as correlações conjugaes. e as paren
taes e <.IP. parentesco para com a sua geração, chamil-se:
matrimonio ou casamento,

Para ajuizar então se a sociedade, que UUI .homem
contract<1 com a mulher, pal'a o commercio sexual, é ou
não, revestida do caracter do casamento, serve como
por unico e exclusivo criterio a expressa intenção, e a
solemne e mutua declaração dos contractantes, pela qual
elles <.Ião publicamente a entender, quê querem unir-se
cOUJ o desejo e pretençiio de estabelecer entre si o casa
mento ; isto é: unil'-se com o fim de pa5sar a sua vida
na intima cOllJillunbão para o cOlDlUercio sexual,
e procreação do filhos, ('om a responsabilidade de
ednca-Ios.

ma d c1al'ação desla natureza, seguid~ da effectiva
reunião dos conll'actantes, sem a aillnencia de qnaes
quer outras solemnidades, encerra em si, e apresenta
por i mesmo o caracter do casamento, em virtude do
direito natural, com tanta força e vigor, que s6menle o
delírio ou mahadez poderáõ affrontar-se até o ponlo
de as'c\cra,', que não obstante a expressa intenção,
oIemoe declaração e promessa dos conlractante I a tal

respeito publicamente feita, a sociedade entl'e- elles, COD

traclada por esta maneira, não é rflsmnento mas ronCll
binalo.

( ue \ãO dizer aquelles aos quaes assim con vier, que
om wl matrimonio é dos pagãos, é dos iolieis ou here
tÍ<:o , I{oeé um matrimonio illicito, irrito, invalido, e não

í d 'IlIaes ootros cpíthetos : DIas vão confessar I que é
fJJ(U'C um matrimonio; não insultem á nalureza qne o
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creou e determinou, procul'ando infama-lo pela gra
tuita applicação da palana concubinato! Um tal proce
dimento faz revoltar os sentimentos humanitarios, e
recahe como blasphemia contra a religião, em cujo nome
se procura praticar um acto tão indigno como offensivo.
« Pire l'eligioni non est cogere (neque insultare), sed
suadere. D Santo Anas., Apol. II, Tertul. ado Scap. 5.°

O poder de contrafazer a natureza, não foi dado nem
ao legislador civel, nem ao ministro de qualquer
religião.

O conceito c sen tido do casamento acllão-se gl'il\'ados
pela natureza, no cornção <10 home~ e quem intentar
contrafazer este conceito, comme1te UI1l crime contra a
Divindade j pois que, procurar desfigurar a natureza, é
o mesmo, que ter n ambição de retocar a obra de
Deos.

Quando a natureza proveu as aeaturas do iustincto
para o commercio sexual, fez nascer nellas este inslincto,
junto ao de procrear P. cuidar na sua geração. Satis
fazendo pois a estas condições, ficão preenchidas as obri
gações, que a natureza ímpô7. é:'lqueJles, qne se unem
pelo casamento.

Os animaes mais ferozes seu tem a nece sidade, baseada'
no instincto, como obrigação natural, de praticar o com
mercio sexual, para procrear, mas procrear cuidando na
sustentação e edllcaçãn do seus filhos ou da sua gera
ção , para assim satisfazer ao fim ela creação.

Eis a razão. porque n espirito humano, desde o prin
cipio dos seculo , reprovou e condemnou sempre a socie
dade, contracl.<lda entre LJomem e mulhel' para a im
pies (ornicaçüo e rOl1rubillato,. pois que as reuniões
desta natureza se mostrão OppOStilS ao principio da crea
ção, e aos sentimentos inoatos e existentes mesmo no.
animaes : emquaolO neIJas, sene como pOl' ha e. il ma-
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levola e perver'sa intenção de procurar de~lígar-se e
-livrar-se abusivamente (las obrigações, que a naltll'e2a
estahelr.ceu, como conéliçfío sine qtla non, para o com
merci() sexual. Oom razão observou jil Plinio, lib.
cap. 63 : « A (lepravação da natureza fez invenlal' na
-bumanidade, par'a os machos toda a qualidade éle diver
timentos de Venus, isto é, o deboche e pal'a ns femeas,
o nborto. Quanto ruais nocivas e ferozes são a este res
peito os homens, do que;)5 féras ! »

10 concubinato e na vaga-Venus, oscontrllctaules não
querendo tomar a si a r'esp()llsahilidade de educaI' os
seus filhos, revelão directa Oll indirectamente I a pervcl'sa
indole de impedir a ~.eraçiio, por lllPios conc1emnados,
on de entreg'.lr ú incerteza e ahandono a sOl'te dos seus
filhos, procurando assim encarregar éI outros a estricta
obrigação de educa-los; peJo quC', a sua associação 1O'0stra
se como baseada na injustiça, e no facto de gozar, com
otrens-a da lei natural, e com o preJuízo dos outros: pro
cedimento que encerra o cunho de UJU caracter immo
ral e otrensi\'o, títulos sufficieutes para que as associa
çõe desta natureza sejão banidns da vida dos povos, e
condemnadas como UIl1 allenlac\o contra a existeucia e
prospel'idade social, pois que refere-se a nm tratamento
sobre factos immorae ,que já em virtude dos prin
cipios de direito natural, não podem sentir como oh
jecto para um cúutracto qualquer.

Se, pelo contrario, a sociedade entre nm homem e
mulher, acha-se coutracta(\a com O fim de estahelecer
entre si o casamento, isto é: e ii tal sociedade acha-se
constituida sob as coudições de pas ar a vida ~ entre si,
na intima cOllllllunhão e commercio sexual, para pro
crear tilbos, com a re::ponsabilidade de educa-los, o tal
contracto, qnanto a modo ou fôrma, materia. c lim de
contl'actar.. ip.w (acto, acha-se em pel'feita uarmonia
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com as leis da natureza e di! creação; e por conseguinte
elta está revestido, em si, e por si mesmo, da saneção
dos principias de direito natural e de moralidade, pois
que UIU facto, e~ecutado em conformidade da lei da na
tureza e da creação, nunca póde ser julgado como im
-1D0ral, nem designado como crime, emquanLo não of
fende o direito de um terceiro, O direito pois de ligal'-se
por meio de um contracto desta natureza, não é um
privilegio exclusl\'o dos catbolicos, mas sim um direi10
innato e inherente a cada um, e inseparavel da sua exis
tenda.

O direito inDato a qU(llquer hOlllcm, licaria qua i
frustradQ nos seus resultados, sem encontrar um apoio
fiO supremo poder da grandc sociedade, em cujo gre
mio enLrou justamente com o fim de ter gal'anlias para
Q exel'cicio dos seus direitos natllraes, Daqui resl11ta
que o homem como cidadão, em virLude da justiça na
tural, não póde sei' obrigado a I'ccolthecer, ém negocias
ternfloraes, c na sua vicia social, um outro poder le
gitimo, com o direito de ser goveruado por clle nos
seus actQs, senão o supremo poder do Estado, ehamado
poder temporal: visto que este 11lesmo poder temporal
é, que promette e sublllini Lra, em negocias temporaes,
garanLias para o exercicio dos factos, que o cidadão quer
prat;car na sociedade, em virtude uos seus direitos oa
turaes; e o poder temporal não pócle ter onll'O direito, e
outro lim immediato, no governo dos actos exteriores
dos cidadãos, senão dirigi-los para o fim da sociedade j

e o fim da sociedade no sen immediato destino, não póde
referir-se ao estado espiritual ou celeste, a que tem de
chegar o homem depois da morte, mas im ao estado mun
dano ou tempol'al, em que se acb,r o homem aqui nesta
ten'a, e antes de sua mOI'te.

O poder temporal commette uma traição contra o
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cidadãos, todas as veles que recusa dar garantias ao
exerGicio de qualquel' direito natural, e commette uma
traição contra a sociedade, não querendo dirigir o exer
cicio de direito natUl'al tios seus cidadãos, para o fim da
grande familia cio Estado,

O cidadão, ou membro da grande associação dos po
vos, qnerendo contraclar um casamento, quer exercer
um dos eu direitos iUlJatos 011 inhercnles e inseparaveis
da sua exi lencia ; e querendo e:le procedei' as im, o su
premo poder da ociedadp. está obrigado a ubministrar
lhe garantia', para o exercicio, e para os re ultados do
tal direito natural; Illas como subminisll'ar melhor, e

_por maneira mais egma, as garantias senão collo-
- cando a direcção do exerci cio ele tal dil'eito sob sua im

mediata inlluencia e govemo ?
Como ual' mesmo o nom~ de garautia, ao procedi

mento do upremu po(!er do' E tado, (Jue principia pela
abdicação de -na influencia sujeitando e tornando de
pendente o e lado e exercicio do direi to natural dos seus
cidadão, da soberana e absoluta di posição de um poder
e tranho, iluado fÓI'a do seu alcance e gremio ?!

Reconhecelldo mesmo que o matrimonio, que outr'ora
exi Lio COlDO um mero officio da llatureza, e linha de e[ec
tuar- e ómente em virtude do direito lla tUl'a I, garan
tido por uma lei i\'el, passou pela in ti~uição de Jesus
Cbristo, a Sacramento, e que eUe devI' ser contractado
pelo catbolico como tal: daqui, nin"uem' poderá ainda
tirar com ãa rnzào a consequencia que o entimento re
ligio o obriaa o cidadãO, aliá catholico, de abjllrar a
consciencia qlle elle tem como homem, e membro da
grande familia do Estado, em virtude da lei natural e da
gentes, para com o acto de contraçtar o casamento; ma
im, que o homem catholicn, e'm virtude dos artigos da
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sua religião, ach,a-se moraLmente obrigndo a contractar o
casamento, não sómente como um acto de simples om
cio natural, que, - em consequencia ela lei da natureza
e da disposições civei ,- lhe grangêa diversos dil'eitos
e cOITclações na vida social, como hel'ança material e
temporal; mas ainda tambem como 11m acto solemne de
sua religião, em virtude do qual torna-se merecedor ela
graça divina, cumo herança celeste ou cspil'itual ; e que
por conseguinte, o cidadiio que se confessa catholico,
procurando chegar por lUcia do casamento a resultados
superioJ'es c maiores do que Õ ontl'OS eus concida
cHios, tem ele preencher tamhem condições supel'iores e
maiores do que o' outros,

A mel'cê ou "C 'ompen. a deve ser Pl'Opol:cionada ao
mf'J'pcimento.

O meJ'CCilllellto elaquelle,. que não quer prestar mais
do que prestão os ontros, 'não póde . er julgado snperiol'
ao deste .

Emquaoto o catholico niio provar que o ca amento,
outr'ora UlU mero oilicio da lei natural e civel. pelo
simples félctO dé Jeslls-Christo o ter elevado á dignidade
de Sacramento, cessou de se", i,' de lJase ÚS cOlTelações
a que achão-.e ligado cel'tos fins e direilos temporac ,
Iimitélndo-se cm soa esge"ncia e con "equencia a 11m fim
meramente espiritual (como acontece com os antro Sa
cramentos); n.ingnem poderá ilSSeVel'al' com sãa razão,
qne, o "CU acto ele contraclaJ', acha-se reduzido n om
facto meramente religio o, e que, no exercicio de tal
facto, elle tica inteiramente desligado e li\'l'e das ohri
gações, que o upremo poder temporal tem o rlil'eito de
impôr-Ihe, como em tr'oco rias garantia c da herança,
de que elle participa pelas lias disposições.

Se o acto de contra.ctar o casamento fÓl' julgado um
acto mprameote religio 0, as consequeDci(ls cleJle limi-



14

tar-se-hão a um fim meramente espiritual; pois que €I

ca.racte!' do \'ero acto r.eligioso basêa-se n'a abnegação, e
não na cubiça dos bens temporaes,

A herança temporal differe em tudo da espirilual.
Ambas ellas apresentão dous fins diversos, que têm por
sua condição dilferentes disposições, e estas ditrerentes'
disposições hão de dimanaI' dos seus dilferentes autores;
visto que á igreja só farão dadas as chaves do regni CQJ

lorum, e que pOl' conseguiu te as do 1'egni terra-rwn
ficárão entre ,IS mãos dos povos, e relativamente dos
poderes constituidos por el1es.

A divisão e independellcia dos dous poderes, tempofal
e espiritual, estabelecidos pelo üe reto de Jesus-Cbristo,
no qual mandou dar a Cesar ° que é de Cesa1', e a
Deos °que é de Deos (S, Marcos XII, 16) ou é nina
burla, ou uma verdad~ e realidade. Se é ycrdade, assim
como deve ser, a manutenção do estado destes dous po
deres, na sua primitiva independencia, torna-se como
um artigo da religião; pois que mesmo Jesns-Christo,
como Jilllo de Deos, exercendo nesse mundo o supl'effi{)
poder espiritual, durante toda sua vida, nunca apre
sen-IOu cousa alguma, que deixasse enxergar, de el1e
ter querido limitar e estreitar os direitos do podeI' tem
poral em nome e a proveito da religião: pelo contrari'o
elle reitel'adas vezes declarou de ter chegado a esta terra,
nelo para abrogar, mas preencher a lei.

Jesus-Cflrislo assislindo ás bodas de Canaau (João II,
2) não ordeuou qne dalIi por diante os ritos nl1pciaes
fossem celebrados por uma solemnidadc eSllecial, deter
minada por elle, mas sanccionou-os pela sua presença,
e deix.on-os na fórma em que encontrou, sem men
cionar se no futuro desej;'lJ'ia ou não, vê-los modificados
á sua vontade.

Se Jesus-Christo, não ohstante o seu poder divino,
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achou bem proceder tão liruitadamente naquelLe negocio,
onde a razão que a igreja, como representante deHe, de
pois passados dezeseis seeulos, qner alterar essencial.
mente o seu procedimento no mesmo assnmpto, proéu
rando alargar os seus direitos, com a rcstricção dos direi·
tos do poder temporal? O poder que Jesus-Ch.risto re
velou, e desempenhou em negocio dos casamentos, não
chegará hoje á igreja I para desempenhar o mesmo
acto?

A circumstanciJ, de se ter apresp.ntado abnsos em
negocio das familias, por meio dos casamentos clandes
tinos, seria um incidente sufficiente para punir o po.der
temporal, retirando-lhe direitos indispensa\'eis á sua pri
mitiva indepelldencia?

O furto não cessa de ser furto e crime, mesmo no caso
em que elJe fól' commeuido com o fim de dotar uma
igreja; assim a diminuição do legitimo poder de um tel"
ceiro, não cessa de ser uma offensa, mesmo se eILa fô!'
praticada com certo tim religioso.

Osentimenta piedoso se desnatll1'alisa, praticando em
qualquer fÓfma um acto offensivo.

Jesus-Christo entregando á igreja a formação lia alma
do homem, proveu-a por tal fim de um meio mera
mente e piritual, dizendo: « Recebei o Espil'ito Santo,
Em verdade vos digo que tudo que ligardes sobre a terra,
será ligado tambem no céo ; e tudo o qne vá desatardes
na terra, será tambem desatado no céo. ( . Matheus
XVIII, 18). A força tereis na vossa paciencia, quando
sereis perseguidos n'nma cidade, pI'ocurarcis um asylo
o'outra. (Apolog. cap. 38.) »

Serão por veotura as palavras de Jesus-Christo, pelas
quaes elle ensio0u c recommeodou aos fieis a paciencia,
modestia e abnega~ão, explicadas pela maneira, que elle
~iz ensinar e recommendar aos fieis a paciencia s6-
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mente até que ellcs ganhassem uma força material, suffi
ciente para fazer 'uma opposição offensiva, tl'Ocando o
seu, eSlado opprimido e defensivo com aquelle de um
agg"cs 01' e oppressor ? !. ..

(( Tendes ouvido que foi (Ii to: Amarás ao teu pro
ximo, e ahorrecerás a teu inimigo. Mas eu vos digo:
Amai a vossos inimigos, fazci beu: aos que vos têm odio :
e ORAI pclos que vos perseguem e ca!umnião: para
serdes filhos de \'osso Pai, que está nos céos, e o qual
faz nascer o seu sol, nesta terra, sobre bons e máos, e
vir chu\'a sohre justos e injustos. Se vós não amais se
não os que vos amão, que recompensa haveis de leI'?
não fazcm os Puhlicanos lambem o mesmo? Se vós sau
dardes sómentc aos vossos irmãos, que' fazeis nisso de
especifll? não fazem tamhem a sim os Gentios? (S. Ma
tbeus V, !J3-lt7.))

.1 Jesos-Chri lo. para estabclecer a lla igl'eja no meio
das perseguições e da op[ressão, baslava o poder espi
ritual, bastava prégar a sua doutrina, e npresenlar a sua
vida como exemplar: e hoje, entre as cirCu1Ustancias tão
vantajosa' e favoravcis, não ba5>tarião il igreja o mesmo
poder e os mesmos meios parn a sua sustentação?

.Jesus-Chrislo, convidado por um pleheo para servir de
jniz na divisão da sua herança, recusou-se perante um
tal officio" dizcudo' « Homem, quem me constituio a
mim juiz 00 pnrlidor sobre vós? li (S. Lucas, SII, 1l.1) e
a igreja, represeotante do Christo, fará IJOje o coo
tI'ario, procurando sem convite, e por mero amor
proprio, constituir- e como partidor, P. distrihuidor da
herança temporal?

Estabelecer as condições da legitimidade entre o ma
rido e consorte, e os filhos, - o que se faz por meio das
leis regulamenlares do casamento, - será uma outra
coo a que dispôl' de lima herança temporal? Portanto
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é a esta mesmissima disposição, que a igreja pretende por
si, negando ao poder temporal o direito de legistar em
negocio dos casamentos, o que parerE:. quasi irreconci
liavel com as palavras de Jesus-Christo: «Vós sabeis qu~,

os que têm AUTORIDA.DE entre os povos, são alJueUes que
os dominão : e que os seus Principes têm poder sobre
elIes. (Luc. XI, 42.) n

Com muita razão observa Jos. Joan. Nep. Pehem,
nas suas instituiçõ~s de direito ecclesiastico, parte II,
§ 68b, que cc eusinar e inculcar aos fieis o uso moral
mente bom, relativamente ás cousas mundanas, .e diri
gir os sentimentos delIes para um tal fim, por meios
espirituaes l é um procedimento inteiramente diverso
daquelle, que tem em vista obrigar os homens, por meios
materiaes e lemporaes, para que elles na realidade exe
cutem o tal uso moralmente bom nos seus negocios,
ameaçando-os mesmo com penas tempol'aes, emquanto
não obedecerem á tal lei, obl'igatoria mesmo contra a
vontade. I)

O poder espiritual não tem o direito de obrigar a ron
tade do homem, senão na consciencia; isto é, pela pro
messa ou ameaça para com a rida futura. Comprovou
esta doutrina Jesus-CDristo durante a sua vida nesta
terra, e reconhecêrão-a como tal, os Santos Padres da
igreja; assim Tertulian, Iiv. 5, ad Scap, lVão é da reli
gião esfo1'çar fl 1'eligir;o. - JOI1 est religionis cogere
relibtionem. - Lactantius Inst. div. liv. V, cap. 19, §11.
« A religião não precisa da força, nem de qualquer
castigo ou pená material, visto que ella não póde exis
tir senão na vontade e pela vontade. » - Anastas. Apol.
II. «A religião piedosa, não por esforços, mas por bons
conselhos, procur'a vivificar os sentimentos religiosos.•
Origenes em cap. XIII. de S. Malheu5 : «Os negocios
espirituaes têm por sua condição a vontade, e não a ne-

CASo 2
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cessidade. A autoridade dos ministros da igre.ja deve bar
'8ear-!le na caridade, e não no receio dos fieis. II Gre
-gario Magllo no Grat. cano t, disto 65 e cano 3.•Somos
feitos pastores, e não castigadores; o bom prégador (liz:
pedi, aconselhai, increpai pela doutrina e paciencia. E'
mJl'6 e até desconhecido o sermã'O, q~te pelo castigo
procura estabelecer a religião. » - Pastores factí'sumns
non percussores ; el egl'egins pnedicator dicit: argue,
0bsecra, increpa in omni palientia et doct"ina. Nov.a
vero et inaudita est prredicatio, qtlre verberibus ~xigit

iidem,
Além de Cypriano, e leo VI, mesmo Clemente III

Papa reconheceu que «a igreja, fóra da censnra e
excommunbão, de nenhnm onlro meio póde dispôr,
em cl)fl'elação para COITI os membros do seu gremio. »

Um decreto semelhante: «Se tu não contractares O
teu casamento POl' t:.al c tal fónna e maneira, o teu casa
mento será julgado como nullo, mesmo perante o fÓl'O

civil, e lu não terás Ilireitos maritaes para com a tua
consorte, nem patcrnaes sobre os teus lilIJos, uem di
reito ás herauças delles, » será"uma I~i com UlDa sanc
ção espiritualon materiul ? E portanto tal é a lei, que a
igreja pretende ser de sua competencia.

Qual é o caso, em que Jesus-Christo cornmuniCOll urna
lei, on inculcou a sua doutrina com uma sancção mate
rial ou temporal? "Todo aquelle qne não til'er fé em
mim, não conseguirá a vida eterna.» Eis a sancção de
Jesus-Christo, que em tudo é espirilual.

CI Eu te darei as chaves do reino dos céos, » (mas não
tambem as chaves do reino terrestre. 1l0is que estas per
tencem ao snpremo poder temporal dos povos j segundo
aquiJlo: ,Regnabit rex, et sapiens eri t, et facict judi
cium et ~uslitiam in tena. Bier. 23·. Pel' me reges reg
naol, et. legnm condi tores justa decernunt. Provo 80 .)
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II E tudo'o que ligarde.s sobre a terra; será ligádo t8m....
lIem nos céos,. (enlão não decretou. qUê ser" ligado, c
-deverá ser julgado COlDO taltambem na terra) ~ Judices
et magislratus constilUes in omnibos portis tuis, ut ju
dicellt populum jus-lo judicio. ..li Deutel': 16. e S. Math.
XVI,19.

Tendo eu tomado para o asSUl1Jplo deste capitulo dé
provar, que ao l'upremo podei' temporal compete o di
reito de legislai' em negocio cios casamentos, em vir
tude dos pI'incipios ele dircito natural e das gentes, muitO
bem podia limitdr-me na resoluçãO desta tbese; li upre
.sentár simplesmente argumentos, em conrormidac!e com
a rectá razão, sem reCOI'l'er ás opiniões e raciocioios
dos outros escriplores, comO autoridades; pois que a
recta razão, no telTeno de argumental' da natul'cza e
segundo a natureza das cousas, não reconhece outra au
toridade fóra de si,

Portanto, para tirar desde jã, mesmo O pretexto
lJquelles quc tivessem o gosto e a disposição de procurar
sujeitar-me. pelo deli rio tio fanatismo. ás I'ecrilllinações
e accllsações de UIIl sentimeuto anti-catbolico, 011 semi
protestanlico, vou cilar algumas paginas dos escriptos
dos mais celebrcs philosopbos e jurisconslIltos, como
tambcm dos mais afamados tucologos catholicos do
scculo "Vll e XVlIl, pnra I val' assim à evitlcllcia l.Jue
a doutrina apresentada por mim, em negocio dos casa
mcntos, não é uma ruera invenção nova, mas sim lIm

axioma da vida social, baseado nos principios da Ici
natural, dil'ina e humana.

Reconheço que desue {)I principio dos scculos até
hoje, os maiores absuruos qne se proulIllciiÍl'[W, e
as maiores atrocidades que clestlc !':r.clllos ~e \ll'éllicárão,
for:io feilas cm nome e gloria, 011 de Deos\ ou da
recla ratão; nem por isso posso deixar de acllú-llIc es-
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tupefacto perante a art'ogante exaltaçã? daquelle!l, que,
para desnaturalisar os principias do direito natlll'al, Ca
zcndo uma opposiç50 á süa razão e ao unanime con
srnso e doutrina dos pLilosophos e jurisconsultos, pela
qual estes, desde o principio dos seculos eosinârão e
ensinão ser o casamento, em virtude da sua natureza,
um contracto, e como tal sujeito nas suas condiçõtls
ao poder, e immediata disposição do imperio civil: não
duvidão asseverar e sustentar que o negocio dos casa·
mentos,' tnt'smo pela lei natural, achou-se desde sempre
,confiado il t'eligião e ao sacerdocio.

Platão, de LL. li v, !.J, Athen. diz: Dizei, pl'égo-vos pelos
Deoses, qual ~el'á a lei, que o legislador constituira antes
de tudo? Segundo a natureza das cousas, não será o
negocio da geração c da Camilia, sobre que o legislador
pronunciára a sua primeira lei? J a grande associação
dos povos, o principio da geração existe nas <Iisposi
ções malrimoniae : estilbelccendo-se pois eslas anll::S de
tudo, haver-se-ha a base para con titllil' bem tudo quanto
fôl' nccessario pal'a a organisaçiio do EsLado.

I( Dic age per Deos, quam legis condiLor primam
legem conscribeL? Anuon secundllm uatllrflm, primum
generationis in civilate pl'incipium, anle omnia legibus
exol'DabiL? Pl'incipium autem gener'aLionis, omoibus
civitatibu!': IlUptiarlllll conventus atque comml1uio. Quare
si nupliarum primum leges ponantur, hene ad ornnem
civitalem \'ecte constitllendam posilre videbuntur, li

(Plato io S. Pulfendol'f, de jure naturre et geulium lib.
VI, cap. I, de matrimonio.)

S. PuffcndOl'f na citada obra cap. I, do matrimonio,
diz: cc De de a anliguidade mais remota l'efe1"Ía-se entre
os primeiros deveres da Republica, começar a soa fun
dação, pela constituição das leis, que lem por fim es
la])ele 'er e J'egular os negocios dos casamente , »
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Negar ao supremo poder temporal, o direito de de
cretai' leis regulameutares em negocio· dos casamentos,
sel'á o mesmo que negar á sociedade o direito de sua
propria conservação j será o mesmo que abjurar os
sentimentos innatos~ rebeIJando-se contra as Icis da'
nalureza~ e feclHII' os olhos e ouvido!' perante a his
toria, e peranle todos os codigos de legislação humana,
que constituem o Evangelho do cidadão, e que a cada
passo apl'esenlão dispOf~içõesciveis, feita em regulamento
dos casamentos,

« Os casamenlos, na grande associação dos povos,
lêm por coudição de sua legitimidade as leis malrimo·
niaes do paiz: assim como a duração da sociedade tem
por Slla condição a continuada exislencia das familias j

asseverar pois, que, ao imperio civil, a quem está innato
o direito ele dirigil' a sociedade para o seu fim, não
compete o direilo de estabelecei' leis regulamentares do
casamento, é o mesmo que, asseverar que o Estado tem o
direito de se constituir, mas n:io tem o direito de cuidar
na sua conservação. (S, Pulfendorf, loco citado.)

l( A turma dos decretalistas papaes, não querem ad
mittir ao Estado o direito de legislar em negocio dos
casamentos, dando como razão que .Jesus-Chrislo elevou
o contracto matrimonial á dignidade de Sacramento j

mas eu quet'ia que aqueIJes que assim sentem, provem
e demoustrem, que JeslIs-Christo, autor deste Sacra
mento. pela sua instituição, fez expressameote cessar o
tal direito para o mesmo upremo poder temporal
cuja autoridade, como indispcnsavel á recta administra
ção da sociedade, reiteradas vezes e em termos mais so
lemnes, elJe não sómente rect)Dheceu, mas lambem ex·pli.
citamente comprovou, e que transferio o mesmo direito
para a igreja: o que sera muito'inais facil a asseverar
do que demonstrar. D {Jos. Joan. Nepomuct:n. Pehem



proCessor de direito ecc:lesiastico da: 'univel'sidade de
Vi~nna na Austria, prrelect: jn jus ecc1esiaslieam uni ver..
s.nm pars II. de matrimonio, 5S !J32 e !Jll9.)

Nillguem ig,norllrá a hodiel'Da praxe, ou antes' abusO'
da curta roma~a, quanto ás dispensações LIas leis matri
moniaes. E que tem isto a admiraI' ;í vista do grande
numero de impedimentos estabelecidos? As leis, que

. precisão das dispensações quotidianas, hão por certo pas·
sal' como inuteis e tornar-se como contemptiveis. Julga
se enlão com plena razão, ser ao imperio civil de
abolir ou eslreitar os impedimentos dirimentes, e isto
com tanla maior razão, pOI'que dahi não póde resultar
nenbum desaproveito pam o matrimonio, mesmo comO
Sacramento, «Hodierllam pl'axim aut potius abusum
dispensationum romanarulU in lef;ibus matrimonialihus,
nemo cst qui ignorat. Et quid mirum in tanta impedi
mentorom copia 7 Inuliles sane leges esse, et contemp
tibiles eas fieri Ilecesse eSl, qure quotidianas dispensa
tiones expo!>cunt. Civilis ergo impcrii esse existimatur,
ul nonuHa imlledimenla dirimentia aot aboleantur aut
restriugantul', prresertim CUIll títulus Sacl'amenti adeo
favorabilis sit. ft (Van Espen in Pauli Josephi A. Rieger,
Juris ecclesiastici Professoris, InstitutionulU Jltrispr.u~

deu tire Ecclesiaslic<c Parte IV, de Ma1l'imonio,)
II D'ou ii faut conclure, que I'on ne doit pas Sllivre

I'opinion de CJuelquesthéologiens, qui pl'étendcnt que les
prioces séculie.rs ont abandooné à I'églisc, depuis plu
sieul's siecles, le droit de meUre des empêcbemeots
dirimaols au mariage ; et que I'église a presel'it contra
eux le pouvoir d'cn élablir de nOllveaux. I)'ailleurs une
racullé. atlacbée à la qualité de souverain. n'est su
jelte à ancuno prescription, • (Hericourt. les lois eccle
siast. de France, pag-o 65, Part. III, no Ingar citado
em direito ecclesiastico de P. f. A. Rieger.•
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Que -o: poder (Ia igreja, quant() a estabelecer- impedi-_
mentos dirimentes para 05 casamentos, basêa-se na.
tacita delegaçã~ dos Ptin::ipes, acha-se comprovado noa
ultimos tempos, pelos val'ões: o religioso Bened. Ober·
hlluser, da ordem dos Benedictinos na Ap(}log. da
Bist. cril. div. potest.; Pedro Soto. Sess. IV de ma
trimonio ; Christ. Lupus in dissert. 1" proem. cap. iO,
tom. m, schol. in cano aonde este ultimo argumenta
pela maneil'a seguinte; II O matrimonio pois não é so
mente um Sacramento para o ehristão, mas tambem
um contl'acto civil; 1'01: esta razão, os christãos impe~

radores romanos, desde logo pretenderão e reservãrão
para si o direito de estabelecer impedimentos dirimentes.
Nos seculos mais recentes, a igreja adquirio (mas por
que maneira? em que se basêa o titulo e direito desta
pretendida acquisição ?) pOl' si o tal poder. Eis a razão,
por que os primeiros SaDtos Padres da Igreja, como
lambem os canones ecclesiasticos, tão raras vezes lem
brârão-se dos impedimelllos matrimoniaes, como d'uma
cousa que Dão era de sua competencia.» (P. I. A.
Rieger no seu direito ecclesiastico em lugar já acima
citado. )

Certo ben é, che'l contralto matrimoniale non é Sa.
cramento per sua nntureza, e seDza divina elevazinDe:
si che J'essere di Sacramento, e l'essere di contracto,
SODO due essellze distinte ; la seconda delle quali poteva
stare senza la prima. (Palla.vicini, istoria deI concilio di
Trento, XXXII, cap. 9".)

A instituição do Sllcrameoto, não Cez cessar no casa
mento o caracter de contracto civil; e emquanto elle en·
cerra o tal caracter, Dão póde ser isentoda disposição do
supremo poder civil. Incumbe ao Principe fazer alargar 0&

laços da amizade na sua republic14 o que se deix:a por
melbur execlltar, por meio dos casamentos, contrac-
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tados entre os membros de diversas gerações; pMe
então o Principe dictar leis regulamental'es para os ca
samentos. II Institutio Sacramenti non abstulit, quo
minus Matrimonium sit dvilis contl~élctuS: et qua ra
tione civilis contractus est, a civili potestate noo
eximitur, Principi incumbit amicitias in sua republica
propagare, quod per matrimonia diversi sanguinis con
tracta üeri solet: ergo de::hlljusmodi conjugiis leges
potest condere,» (Dominicus Soto.. theologo hespanhol
membro do Concilio tridentino, IV ~ disto XL, art.
5, em cap. VI, 10m. J, part. II~' de Joiio Launoi,
theologo parisiense e constallciense, membro da sucie
dade novarrensi, na obra intitulada «Regia in matri
monium potestas» publicada em 1.731.)

Se algllem prevaricar a lei natural ou positiva, quer
humana, quer divina, pecca H'mpre contra a lei .eterna ;
pois que toda lei é participação da lei eterna, Não póde
deixar de ser lei de Deos, qualquer lei verdadeira, ).lois
que a lei não póde emanar senão daquelle, que tem a
autoridade para o tal fim, e a autoridade ou poder para
o tal fim não emana senão de Deos. (S, Augustin. em
Roberto Bellarmini da ordem de Jesus, liv. I1t cap. XI,
de Laicis. )

Os Christãos pela razão de serem Christãos, não
cessão de ser tambem homens e cidadãos,ou membros de
uma republica tempol'al; então precisiio de certas
regl'as ou leis, como guias, nos seus commercios e
correlações com os outros; para isto não é sufficiente
a simples lei natural, pois que ella apresenta sómf>nte
principios geraes, sem estem]el'-se para.as especialidades:
nem é 8ufficiente a lei evangeJica, pois que clla trata
sómente das c.ousas divinas e espirituaes, segundo
aquillo .Regnum meum non esi de hoc mundoD e a lei po
litic.. divina de testamento antigo, figurou sómente como
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uma especialidade para o povo Judaico, naquelles lem
pos, E' pois preciso dar certas regl'as humanas, quaes
são o arbitrio do Principe, 011 as leis, dadas por uma
autoridade competeute. (Dic;put. Roberti Bellarmini Po
litiani Societatis Jesll, cJe coutroversiis Cbristianre fidei,
adversus bujus temporis hrereticos. Lugdulli 1590,
lib 1.)

Os Catholicos distinguem entre as circlIJllstancias
do casamento cousas diversas; algumas della são de
caracler meramenle POlilico, como por exemplo os
ncgocios do dote, successão. herança, etc. ; as outras
são de um caracter meramente espiritual; como: os
requisitos do Sacramento, da benção sacerdotal, etc. ; as
outras finalmente de um caracter politico e lambem espi
ritual, quaes são os grãos do parentesco, ou consangui-.
ueidade, os C::lSOS do divorcio, os impedimentos, etc., etc.
que se referem directamente ao contracto do casamento;
este contracto emquanto existe como um negocio de
direito natural, apresenta-se como objecto politico; e
emquanto o mesmo contracto constitue o fundamento
do Sacramento, existe tambem como objecto da con
seiencia ou cousa e piritual. A este ultimo res
peito apresenta-se o negocio do casamenlo, como uma
questão contenciosa, entl'e a igl'eja e o poder tempo
ralou politico. Eu não dllvido asseverar qlle, o negocio
do casamento a tal respeito, possa perlencer á compe.
tencia do magistl'ado polilico, mas com a subordinação
aos preceitos da igreja.

c Catholici distinguunt de causis matrimooialibus.
Quredam enim sunt omnino politicre: ut de dotibus,
de successionibus, de hrereditatibus, etc., etc. Quredam
sunt omnino spirituales: IIt de parlibus Sacramenti,
de benedictiooe, sacerdotal i etc. Quretlam partim sunl
politictE, parlim spirituales: ut de gradibus cogna-
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tioois,. de divortiis, de impedtlDentis et aliis, qu;e ad
ipsQm contractulD matrimonii pcr1inent, quateous enim
c.ontractus: ille naturalis est, mat~J'ia est p()Jítica: qua
tEmos idem contraetus est fuudamentum Sacramenti,
e.t res oo.nscienciae spil'itualis es1. Potissima ql1estio esf
ele cal1sis terlii generis, quas quidem nos dicimus ad
politicum magistratl1lD perlinere posse, sed CUlD subor
dinatione aa Ecclesiam.» Rl!Jbel't BeJarmini, na obra ci
tada, li\'. I, cap, XXXII, de Matdmooii Sacram,}

Não obstante que o matrimenio- refere-se, na sua
essencia. a algllUla cousa moral, a maneira pela qual
elle se contracta é judicial; e por isto varia-se se
gundo as leill dos contractantes (isto é, segundo as leis
dos paizes, a cujo gremio pertencem os contractllntes);
Como diz o papa Nicoláo. (Alberto o grande na lient.
IV, disputo XXXIV, em obra já mencionada do I. LauDoi
at't. I. capi tulo 1.)

No matl'imonio póde- e considerar não sómenle o Sa
cramento, mas tambem o contracto civil; é por isto que,
não obstante que não se possa LOlDal' ou dar por etie,
como por Sacramento, dinheiro ou pagamento qnalql1el',
possa se fazer isto pOl' eJle, como por contracto, para
occorref assim ao onlls de sua celebração.- (I ln matri
monio no-n solum SacramentuID sed etiam contractulD
civilem considerari posse, et propterea licet non possit
pro Sacramento pecunia dari vel accipi, posse tamen
pro civili cootractu, ad onera matl'imonii toleranda. I

(S. Thomaz na disco 22, ques1. 100, arl. 2; e na uisc.
25, qlle5t 3, arl. 2, na obl'a já mencionada do R. Bel
larroini.)

Cl O poder e.cdesiastico e poder temporal podem
conrorrer sob diverso respeito e sob divel'sa relação
para a direcção e vendicação do mesmo acto, sem que
seja necessario que um deJles transpasse nos limites do



27

outro. Assim por ex.emplo o matrimonio, em si e pOl'

si mesmo é um contl'aeto ml!l'amente civil; mas em..
quanto Jesus Christo, o santissimo fum]ar)ol' da Igreja,
e~ey;ou o mesmo, á dignidade de Sacramento, passou elle
a constituir lambem um objecto' da religião. Como então,
aonside1'ando o tal COllJtl'acto a este ultimo respeito
CQllIo'um Sacramento, não posso negai' á Igreja o dT
reito de determinar a maneira de proceder e pl'eserevel"
as condições, sem cuja realisação a dignidáde do Sa
crame.nto não é consequivel: assim é preciso 1'eco
nheoer tambem que, é da competencia do poder temporar
o direito de prescl'evel' certas condições, cm conformi
dade das quaes deve realisar-se o acto de contractar, e
que o contracto se considere como civilmente valido.,
silmente no caso, se fõrem preenchidas as condições,
prescriptas para tal fim pelo podei' temporal, o que elle
póde fazer em plena independencia da Igrrja,

« Potest igitur ult'aque poteslas(ecclesias.tica etcivilis)
diversa tamen sub rel'atione, in eadem actione et regenda
et vindicanda concurrere, quin sit necasse alteram alte
rius ingredi limites. MatrimoniulD ex, gr', contractus
est, per se quidem mere civilis : quoniam tamen Cbristo,
Ecclesire Christianre Sanctis!>imo fnndatori, ellm placuit
ad' Sacramenti evebere dignitatem, ea ratioue elTectum
est, ut is ad negolia Ileligionis I'eferendus sit, Quemad
modllm igitur Ecclesire, qllUIll posteriori hoc respectu,
contraclum hUDe cogito, negare potestatem non pos
sum, moduro detel'minandi, prrescribendique conditiones,
quibus non observatis, contractlls bic, sacramenti dig
Dilatem non consequitur; ita jus est civili quoque potes..
taLi, vi cujus prrescribel'e potest certum contrabendi
modulO, cui si Duptire coutractre siot conseDlaoem, tlim
dewum negotium babeatur civiliter validam, alqu6 id
quidem sine uUa ab Ecclesia depeDdeotia.. {p. L A.
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Riegel'~ lente do direito ecclesiastico, na sua obra: Ills
titntionum Jurisprl1dentire Ecclesiasticre ~ pal't, 1 , de

potestate civili et ecclesiastica.)
Diz-se pessoa iIIegitima ou não habilitada para con

tractar o matrimonio, aquella que (ll'ocura casal'-se contra
as disposições uas leis regulamentares do malrimonio. O
matrimonio, como um omcio da natureza, regula-se pela
lei natural; como um omcio da sociedade, regula-se
pela lei civil; e como Sacramento, regula-se pelo di
rei to divino; é por isto, que em virtude de qualquer
das leis, Datul'al~ humana e divina, podem illegitimar-se
ou inhabilitar- se as pessoas para o malrimonio ... Per
sonre i1I('gitimre ad matrimonium contrahendl1lD dicunlul'
ex eo, quod siot contra (egem, qua matrimoniurn CODS

tituitur. MatrimoniulD antem in quantum est in olicium
natnrre, statuitnr jure naturre; in quantum est in olicium
communitatis, statuitul' jure civili; in quantum cst
Sacramentum, statnitur jure divino: et ideo ex qualibet
dictarulD legum, naturre, humanre et divinre ratione
potesl persona elici ad matrimonium illegitima. »

S. Thomaz, in IV- senl., dispo XXXIV, quest. i, art. 1
ad A.)

Ohservar-se-ua que, quando alguma cousa acha-se
ordenada para fins diversos, precisa directores diversos
para cada um dos fins; pois que o fim é sempre propor
cionado ao agente. Mas a geração humana acha-lIe or
denada para fins diversos, como a perpetuação de algum
bem positivo, qual é a duração ou perpetuação do povo
ou dos membros da sociedade; acha -se ordenada tambem
para a perpetuação da Igreja que consiste na reunião
dos fieis; por esta razão é mister que a tal geração
seja dirigida por dil'ectores diversos.

Assim pois, emquanto a guação acha-se ordenada
para o bem da natureza, que é a perpetuação da especie
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humana, el~a dirige-se pal'u o lal fim, pela natureza, In
clinada ii este fim, e por isto se diz que ella está eo mo
oflieio da nalllI'eza; emqnanto a geração acha-se orde
nada para um bem politico, fica sujeita á direcção da
lei civil, etc, {( Considerandum est quod quando aliquiU
ad diversos fines ordi n atur, indiget habere diversa di
I'igenlia in finem, quia tinis est proportionalus agenti,
genel'atio autem hUlDana ad multa ordinatllr, scilicet ad
perpetuitatem alicujus boni POSiLivi, puLa populi in ali·
qua civiLate; ol'dinatur etiam ad pel'petuitatem Ecclesire
qure in tideliuill colleclione consistit: unde oportet quod
hlljusmodi genel'3tio a di versis d irigatur. ln quantum
igitur ordinatur ad bonum naturre, quod cst pel'J>eLllitas
speciei, diJ'igitur ad finem li natura, inclinante in hune
linem: et sic dicitur esse naturcc officium, ln quantúm
ver'o ordinaLlll' ad bonum politicullJ, subjacet ordinationi
civilis legis, elc., etc,) (S. Thomaz, IiI>. IV • conlra
Gentes, cap. LXXVlll),

E' uma \'erdade conslante e evidenLe que, ao titulo
e aulol'idade de um priucipe, acha-se indiopensavel
mente ligado o direito de dicta!' leis regulameut:>res
do mau'imonio; pois que entre as attl'ibuições da digni
dade real, acha-se não sómente O podeI', mas tambem
a obrigação de instituit' e providenr.ial' a respeito de
tudo, que se mostra como necessal'io, ulil e proveiloso,
para o fim e bem da I'epublica', E o que poderia seI'
de maior necessidade e impol'lancia para a conservação
e incolumidade de uma republica, do que o matrimonio,
pois que, é por meio deste, que ella faz reproduzir e re
nascer a si mesma, ganha a sua conslante existencia
e concorre á immunidade do genel'o humano? Eis a
razão pOl' que mesmo a voz da Divindade promulgou
a lei a respeito do matrimonio, como a primeira, e
que os mais eminentes Philosopb'os dl! lodos os tempos,



ao
.não duvidáriio desde logo ensinar, que nas grandes
ClorJ"ll'ações poli licas, coube aos Pl'incipes, como \'igarilil'5
.de D.cas Das cousas tempol'nes, o direito de pl'ovidenciar
no mesmo assumplo; a qual doutrina como I'ecta e
vel'<ladeira, o mais sabio theologo e pbilosopho cadlOlicot
S. Tllomas, em um discurso sagrado de maior fama e
celebridade, solemnemenle confirmou. ensinando qoet
quando alguma cousa acha-se {lrdcnada para fins di
l'USOS, é .pl'eciso tel' directores divel'sos para cada um
dos fins, pois que @ fim está sempre propol'cionado ao
lIgente. «ConsLantis ac perspicure verilalis est f pl'in
cipis titulo et potec;late, condendarum de matrimonio
legum, vim facultatemque, in sua ordine; SUpl'6mam
comprehendi: Jlominis enim regii amplitudine, nou sola
facultas, sed etiam officium continetul', instilucndi decer
nendique omnia, qure ad ,'eipulJlicre finem, bonumque
cumulalissilllum, necessaria, ulilia fructuosaque judio
canlur. Nil1il aulem ad I'epublicre iucolumilatl'm et
consel'Vatiollem. al'ctioris neccssilatis cst malrimonio:
ex quo videlicel sibi scritur, ac velut renascillll', sem
perque conslal, et arlificiosam f(unmdam humano ge
nel'i imUlunilatem elabora!. Unde pl'ima leglltn o~lInium

Dei ore dictrl et prOLnlllgata lex de conjugio fuil. Quod,
sapientissimi posLea philosophorum. PrinciJlilHls, tam
quam Dei proregiblls inculllbere dOClleruol. Theol~gom

vel'o simul coru philosophl1lD age/ls SuuctllS Thomas,
solido serlllone veritatem hane suffulcit, docendo ({nod,
quando nliquid ad diversos fines ol'dinalul', indiget
-babere diversa dirigelltia io finem, quia tinis esl pro
portiooa/us agenli,» (I acius Habel'Lus Thcologm, et
postea Vabreosis Episcopus, in Iib, IV, de C()I1S~OSU

Bierarchire et ~Ionarcbice, apud J. Launoi, de rl'gii1 i.u
matrimoniulU potest.» Cap. q

(ii E' uma vel'dade incontestavel, que 00 tempo dos
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Apostolos o potlcr ecolesiastioo ochou--se perfcilamelll
.separado do politico, e que este, foi da competeOlla
dos Priucipes etbnicos, com c3 Gompleta c:\;c1usão da in·
fiuencia da Igreja, pela maneira que, mesmo os Apos
los se aahárão debaixo da autoridade do poder tempora1
dos Principes pagãos, pois que Jesus Christo Ilão veiG
Ilara abrogar, IDas cumptir a lei, nem para fazer cessar
a lei natural ou humana, nem para excluir a qualquer
do dominio temporal das suas consas e clireitos. Donde
se segue que, como autes da "illda de Jesus Christo,
competia aos Reis a au,t<u'idade politica sob.'e os sem; sul>·
ditos, assim tambem depois que elle vcio, e do meio de
nós se I'i!tirou para os céos, os principes eonservúrâo a
mesmissima autoridade, conlil'mada pela doutdoa apos
tolien, e nfio debilitada em parte alguma.•

II Certo certius est, eccle, iasticam potestatem, (uisse
omnino sepal'atam a politica. tempore Aposto(orum, et
hane lotum penes cthnicos Pl'incipes, extra Ecclesiam
fnisse, ntleo ut ipsi Apostoli, iu potestate tempcmnli
EtlJOieorullI ruel'int..,. Non venit Christus solvere
legem, sed adimplcre, nrc naturOE et gentium jura tol
Jere, nut quemqualll, temporali rerllm suarmn domínio
exclllderc. Itaque sicot ante cum Geges, politica potestn1e
sllbditis prreel'<lnt, ita etiaUl, po tqoam advenit, et a
nouis deiude ad coc10s I'ecessit, eam ipsam potestatem,
apostolica doctrina COnlil'miltam, nuJlaque ex parte de
lJiJitatam rctinuerunt. D (Barclay Tbeologus, in n.
nellarOlini, Disput. part 1.)

c Submettci-vos a toda a bumana creatura, por amor
dc Dcos: quer seja ao fiei, como a Soberano; quer
aos go\'crnildores, como aos seus en\'iados, .. , . Sedc
obedientes aos "OSSOS Senhores com todo temor, não
SÓmp.Lltc aos bons e moderados, IDas tambem aos de
dura condição: porqne isto é uma gl'aça, se algum,
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pelo conheCimento do que deve a Deos, sotrre incom
modos, pad'ecendo injurias. Porque, que gloria é, se pec
cando vós, tendes solfl'imento, ainda sendo esbofeteados?
mas se fazendo bem, solfreis com paciencia, isto é que
é agradavel diante de Deos. Porque Rara isto é que vós
fostes chamados, posto que Christo padeceu tambem
por vós, deixando- vos exemplos, para que sigais as suas
pisadas.. (S. Pedro, Ep. I, cap. II, 13. :lh, 18-21.)

a A' vista destes argumentos coocluimosJ que é illdis
pensavel que o contracto conjugal, como Sacramento e
omcio de propagação da Igreja, seja sujeito á orde
nação e competencia da autoridade ecclesiastica, em
quanto elle se acha ordenado em paz da Igreja, e em
salvação dos fiei ; mas não obstante esta cil'cumstancia,
tica o mesmo lambem sujeito iJs ordenações e leis da
nutoridade civil, emquaDto se refere'" pnz e prospe
ridade da Republica.. « Ex prredictis concluilllus, quod
oecessariulD est, ut contractus conjugalis, qui Sacra
mentum e t. et pl'opagandre Ecclesire officilllD, subsit
ordioatiolli et iITitatil)ni magistl'atos ecclesiastici, in
Ol'dine ad pacem Ecclesire, et fidelillm sallltem: qoaUlvis
etiam sobsit onlinatiooibus ('t legibos potestatis ci ,-ilis,
secondum quod refertur ad pacem et bonum reipublicre."
(O Cardeal Clemens Monilianos io compendio theologi
cal'um iD. titutionum cap. LXIIJ. seclIndre edil. Romre.
-1565.)

Por eslas considerações julgo sufficientemente resol
vida a segnnda proposição e demonstrada a these, por
meio da qual asseverei que o direito de legislar em ne
gocio dos casamentos, acha-se em vil'tude da· lei natural,
indispensavel e insepal'avelmente ligado á autoridade
do supremo poder temporal, poisque o acto de contrac
tal' o casamento apr~senta-se como um facto exterior
e condição absoluta para certos direitos e correlações
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sociaes, tendentes a um fim tp.mporal, e constitue a
base da ol'ganisação da sociedade familiar, e da vida
social, e que por conseguinte como tal, Dão póde seI' con.
siderado como um acto de mero culto ou solemoidade
religiosa; passo portanto á

RESOLUÇÃO DA. TERCEIRA PROPOSIÇÃO,

pela qual enunciei que «para ajuizar, se no BI'asi! ou qual.
quer outro paiL independente,compete °ou não ,ao supremo
poder temporal, em vil'Lude dos pl'incipios do direito na·
tOl'al e dasOgentes, odil'eito de legislaI' em negocio doscasa
menLos, é pl'eciso decidir antes, se o snpl'emo poder tem
pOI'al, pelo simples facto de declarai' civilmente valido o
casamento, chamado civil, isto é: se pelo simples facto, de
estahelecel' independentemente da igreja certas.condições,
com a declaração que, se em conformidade dellas fôr con
tractada a sociedade conjugal, entre o cidadão e a mulher,
o tal contracLo será julgado como legal e valido, para
adquil'ir correlações e direitos coojugaes entre si, e °di_
reilos pal'eotaes e de parentesco para com a sua geração :
impõe ou não, aQS cidadãos urou ob~'igação incompatível
com a sua consciencia, e com os seus sentimentos relio
giqsos ? »

.Em resolução desta proposição bastaria observar que,
a lei, pela qual se dcclal:a o casa me Dto civil, como um
meio sufficiente, para conseguir todos os elreitos civis
de um casamento legal, sendo uma rei antes permissiva é

regulamenta°l', do que exclusivamente obrigaLoria, sómeote
um delirante fanalico podel'ia assevel'ar que o supremo
podeI' temporal, sanccionando uma tal lei, vai impôr aos
cidadãos uma obrigação, contra a sua consciencia, e seus
sentimentos°religiosos. °

Com razão obsel'vou já o afamado theólogoo" Ro
berto Bellarmini, nas 5uàs disputações theologieas,

CAS. a
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JJio só'mente' ffii~ repugina.' com; a libel'dade' c1n'istãa~

p1)'isrque elIill1~ ilD:petll:l'es-ClSIhe .e'strguil"o· beUf,.tH6
jeitar' '(flmâll; ôl'aSJ al1tes:. pl~otege' a: liberchWe.: religioS1l}
pois que subministra :occas'iãfj) de· eRreê-Ia de nossa:
livre e boa vontade.• (~auifestum est legem (civilem)
nou repugnare cum libertâtê christiana. non enim
impedit, q\lomiDus possiD1uS elig~r.e (et seq!Ji) bonum.,
et·. reiicere, malum: sed, patins jJ,lvat." nallr prrebe.t m~
t~riam· exe1'oendre' libertatis,)

«. Quem nos separará do amor; de Cluisto 7, será a,
tribula9i07 ou,~aD!Wstia? nu a fomel ou a desnudell~

ou o perigo? ou a perseguição? ou a espada?. (Paul"
a41 ROIII. IX, 35.) « Nem a altllra', nem· a.pr,ofundidade,
nem outra OI'eatUl'a alguma nos. p.o.derã apartar do.
amor· de Deos~. q~le. temo para com Jesus Christo em
nós...,. (Idem I., c.. 3.9).

Poderá então apal'tar os Catholicosj' do tal amor" a
lei do casamento civil 7 Sim; !poderá apartar o cOl'aç~·o.

daquelIesJ que. são bypocritas, e a respeito dos .qplfe~

se podia exclamar- com Jesus Chl'isto: - «Nescitis cujus
spj1'itus estisl - Não sabeis vós mesmos. onde está.. a.
vossa fé? » (S, Lucas VIII, 25.)

A lei sobre o casamento civil não quer ordenar, que
o· Catholico fique' prohibido de oont1'actar o casamento.
como Slfcramento, e obrigado a conteUlar-se com um
mero contracto, naturalH lavrado perante a autoridade
t:iviJ. A lei nunca teve a intenção de orden~r· uma cousa
semelhante. Sãs os hypocritas que..pl'ocol'ão calumniar.
ar-Iei; <1e~tigurando-a Q0J; esta ma.neir-a; perante a massa
ignorante, para fanatisa.-la.

A lei do casamento civil basêa-sena doulrina seguinte;

A le' diViDa e humana unanimemente reconhecem,
que' o caaamento f~f instituid pelo' €r-eador, como



um .omeio da natureza" e q\te depois, por Jesus-.Christo
foi elle elevado á dignidade de Sacramento.

Assim no direito 'canonico de Jo'ão Paulo Lancelotlo,
escripta sou a immediata inspecção do papa Paulo IV,
e- corrfif'tnauo pel:!' lnquisiçãoJ no liv' II, tit. IV- se diz:
• O n1'3trrmonio é dtlplice, a sab~r: na tlll'3'1 I isto é,
como offieio da llalU ~a; e-8acr:nnento. Assim se enslna
my Càth-cc. aqui á Roma n. h e··seg. e em S. Thomar
sento 6, dist. 26" ., J'esus Chl'Rito 'appl'Ovou O' matri
monio natural, quando convidado, presenciou as IJotlas·
dê Canaan (João II), e depais'a instituia como Sacra
mento. » (Mall'imoniulll estdul'lex, sei,l-icet'uaturnle, seu
ut-est officinm naturre, et ut es1 SacramenluID; ut habetul'
io- CathechislOo hic O• .4 et S'f!q. et D. Toma5 irr spnt:
6. dist. 26, qtlest. 1 .. " Christus igitul' approbavit
matrimoniulO naturalcJ dum invitatus fuit ad nuptias,
João- II, sed postca instituit uL Sacramentum esset.)

Daqui resulta que o casamento, contractac1o como
um officio da natureza, exisLe meslllo até hojeJ co~uo

um acto licito e legitimo, embora insufficiente para
um Catholico, em virtude da sua fé evangelica.

Segundo esta doutrina a resolução do assumptp
vai reduzir-se á resolução da questão: se o poder tem
noral tem ou n(70J o direito de declarar civilmente valid().t
a casame1~to. can'ractado como um oflicio de nature,Ul ;'
ist,a é::, cOlltNlclado em conformidade da:lei natural e
nrimittva divina.?, ou antes, se o poder temporal, tém
a obrjgação ue.condemoar e pl'obibil' o casamento, coo
tractado em vi.rtude do direito natural e primitivo
divino, lll.igilluo dos cidadãos que ellelij mesmo par....
conseguü' os-.direitos tempor.aes, (}(lIDO effeit'op' eh'is do.
casamenLo, teohão por irremissh-cl obrigação civil. de..
contracla-Io em conformidade dos a,t:t1g95 deueJ.ad~



em Coócilio Tridentino, sob pena de nullidade de -seu
contracto?

Quando é que o poder temporal praticará um acto de
rnaior violencia, contra os cidadãos, no caso de lhes
dizer: O Estado, pal'a assegurar os effeitos civeis do ca
samento para os cidadãos, declara-se contente e satis
feito, se estes contractarem o casamento como um oflicio
da n1\tureza, deixando assim salvo para elles o livre uso
do seu direito natural, e tambem salvos os sentimentos
da sua consciencia, emquanto lhes lica li vre, elTectuar
por sua vontade o casamento tambem como Sacramento,
em satisfação aos artigos da sua religião: ou antes no
caso de lhes decretar, que o Estado declara-se dis
posto a conceder aos cidadãos os direitos temporaes,
resultantes do casamento, sõmenre em troco e a preço
de sua religiosiâade, prolJibindo-lhes assim o uso legi
timo do seu direito natural, outl"ora reconhecido
e confirmado mesmo pela divindade, a respeito do ca
sarnento?

Decidir sobre a justeza e legalidade destes _dons PI'O

cedimentos do poder temporal, julgo não será muito
difficultoso. Basta examinar os principias, em que àmbos
elles se basêão, para sentir nascer a justa convicç50 a
respeito, O primeiro procedimento, pelo qual se es
tabelece o casamento civil como valido-, d(~ixa illesos
os direitos natul'aes, innatos ao homem, deix3 salvos
os ~entimentos religiosos, deixando por condição ab
soluta dos mesmos, a livre e boa vontade do homem:
o outro procedimento pelo contrario, pelo qual, mesmo
os elTeitos civeis do matrimonio, constituem-se pen
dentes da religiosidade do cidadão, opprime os direitos
naturaes-do hOlliem, prej udica aos sentimentos religiosos,
emquanEo os colloca sob a influencia e pressão de cer
tos meios malerhles e temporaes,
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Nada é mais justo e mais legal, do que arr'lnjàr o
procedimento pela waneira, e pelo modo, que elle ache'a
sua f'xecução, satisfazendo ás leis naturaes, sociaes,
humanas, e diviuas; e a tal execução se alcance em
negocio de casamentos, estabelecendo -se o procedi
mento por meio do casamento civil.

S. Paulo aos Heb.'êos XIII, lJ, diz: «Seja por todos
tratado com honra o matrimonio; (então não diz: que
sóme17te 'o matrimonio como Sacramento) porque Deos
julgarã aos fOl'Dicarios. (Aos fornicarios! então não
tambem aos que estão em matrimonio, contractado como
omcio da natureza; pois que estar em sociedade con
jugaI publicamente declarada, não é o mesmo qu(' for
nicar), »

Com razão observou já o celebre jurisconsulto Pehem,
no seu Direito Ecolesiastico, tom. II, § !t32, <lue,
« aquelJe que não contracta o matrimonio como Sacra
mento, rejeita a graça divina, sem todavia "iola.' por
este facto, tambem as obrigações conjugaes, pOIS que
estas são duas cousas in<1ependentt's uma da outra. J

« Gratiam quidem Dei negligit, non tamen ipsa con
jugii jura violal. »

A escriptul'a diz, que o homem mais probo e mais
justo pecca ao menos sete vezes por dia, e que assim
cada um de nós teria sempre diariamente o que con
fessar, para pUl'ificar o seu espirito, pOl' meio do Sa
cramento da Eucharistia, por cuja materia visivel Jesus
Cbristo tomou, na ceia ultima, o pão e vinho; d'aqui se
podia muito bem concluir, que sendo mais salutifero tomar
o pão e vinho, não sómente como um mero nutrimento na
tUl'al, para excontentar o estomago, mas toma·lo tambem
como nutrimento da alma, grangeando ao espirito a graça
divina, seria um beneficio espiritual muito grande para

. os fieis decretar, q ue.. cada qual que q,uizer fazer llSO do
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pão oe· vínho, l'á antes 'ao- mTnistro (la reHgião, eo'nres
'-Se~se e logo tome estas' súbstancias ,"'cO'l'rl'O -ma tel'i'a

'consagra'da de um 'Sacramento vivificante, para CQ11

'seguir 'assim ao mesmo' tempo do-us fius, a saber: ma
'teriál e espiritual; sen'I10 'declarados inhábilitadiJ5 para
o uso natural destas 'substancias meios 'aql1e'lIes. qU1!
não as ql~izessem -tomai' em fónna S<rcI'amental do
'~vangclho: assrm como o Reverendissimo Bispo do'Rio
'de Janeiro, o Sr, Conde de lrajá, declarou inhabilitados
'para o casamento, como officio da natureza, sem ex
'~epção e 'distincção da fé' ou religião, todos aqudles,
-que não o quizesselll contractar em fõrma'SaCTametHal,
prescripta pelo Concilio Tl'identino.

Julgo que um tal decreto seria tão logico, quão theo·
·Iogico, no caso de ficai' o casamento civil' rejeitado
'pela simples razão, de não convii' ao bO'tD ciltholico
contractar o matrimonio, senão pela 'maneira de rea
lisar por meio de'lle, tambem um certo fim espiritual.

O 'poder 1emporal nào tem o dil'cito de a1'rogar para
si' a attribuição de um juiz espiritual, COIll a compe
tencia de forçai' o cumprimento' das o'hl'jgações de con
sciencia; pOl' conseguinte nem póde ter o direito de
fazt!r pendente para os cidadãos, o exel'oicio dos di
reitos naturaes ou ionatos· ao homem, do cumprimento

-on não cumprimento de •qualquer obrigação de cou-
-sciencia, qual é a participação do Sacra lIfeu t:) ; pois que
o exercicio do direito natural compele HO cidadão, pela
razão de eUe ser homem e membr-o da SoOcil'dade, e nã.o
peJa ra'l:ão, de elle ter lima tal·ou tal fé reHgiosa, e de

-elle ter tomatlo (}11 não tomado para- a 'sua consoienoia
l1ma talou tal obrigaçãO espil\itual.

Obrigar os cidadãos, por meios temlloraes 'e mllteriaes
ao comprimento dos' deveres, que ellescor'lltrattá"ãofta

•sua conscienCia,· pOr'lDeio da religião, I par-a 0010 Dcas,
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llel'la "O mesmo ~lte .J;'rar lodo.o~mel1ito I alh$eUli:JDeQto
'r~HgiosJ), p'ois ;qllL'C elite tem, p;Qr ~Slla ("Q..e e ,cQ.n:diç~f)

,tlbsoluta., a fj,vl:e e b.o.a vontade ,do homell!, ,q~ CQUO

ceada ~dehaixo -da p1,'(}ss.~o :de ~IUla co.odição elt~riOl:,

mundana e temporal,fica .de~naturaljsadjl., e ..serNeant~
.qe base á hYPocl'isia do q.ue á verdadeira l:él.igiQsida<W•

.;Se o poder temporal proc,urar mor~Jjsar o~pv.Q, fQIf.o

,ça,ndo·o, por meio.s ;elheriore..'l, .mundanos e temp,ofé\e!l,
'áJ)bwnancia e cl)!lo de ,sua' l:eligião, lia i~$t;Jmneltel' .JHJ)~
,g1'ande Impiedade, cl'eaIHlo ,h yp.o.cri ti,l5, dos qlla,es Isat~

bem prophetisou quando 4~z,: ~\ Este,po-vo hOQ1'a o De..os
'({OIU os labios, mas. o seu coração está:.loJ,)ge deJle.•
,(S. Matbeus XV, 8~)

.Jesus Clll'isto, filholdeJ)eDs, instituidor da Igreja, nã:o
tsó.mente.eolldemoou o uso, da força Uj.a.tel'iàl ellnun.dana,
pua atacar a. alguem no exercício dos seus .dil~eitos.,

tquand~ dizia: « Apascentai o rebanho de De.os que,está
c entre vós, tendo cuidado "elle, '000 por fo~ça, Jn.as
c espontaneamente, segundo Deos: nem por -amor de
• ,lucro vel'gouboso, mas de boa vontade: -não como lue
c .quereis.ter dominio sobl:e elles, mas cOlDo,ceil'O.s exe.rn:.
• pIares (lo rebanho, COlll um.a ~il'tul1e ..si.llcer,a.
(8. Pedro, Epist. I, cap, V, 2, 3): mas, o llIesmo.Sal
-v.adol', condemnou ainda u uso da força,matedal, mesm~
'em propria defesa: • Vós tendes ouvido o que se disse-:
!ôlho por olho, e dente por dente; eu, porém, digo..vo&,
~u:e não resisl<lis ao que vos.fizer Ulal» (S, :MaUl.e.u.s,
V, 38,39); é POI' isto.q\le elle I'eprelreude.n ao discipúlo,
que procurou defendê-lo contra as perseguições do,!!
JiUdêos, com a espaI.la na mão, dizendo-lhe: c Mene a
tua espada no seu lug31', porque todos os que tomal'61D
espada, morreráD á espada.", (S, Malb,.XXY.I, 5~),

.Sendo e.scripto. nas paginas sagradas:, •. .et elit UQ

·pastor, ,et uoum D'l.Íle,» acQJUeoeuJâ ,IQais,ijc UIDa
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que os Papas e outros Prelados da Igreja, se moslrárão
tocados da exahação ambiciosa, de verem a realisação
desta pl'Ophecia, quasi como um resultado dos seus
esforços e seu zelo, e por isso, embora Jesus Christo
-dissesse: « V~de que eu vos mando como ovelhas no
meio de lobos, J) (5. Math. X, 16), reconêrão não só
menle aos meios evangelicos • ensinando as gentes J)

{5. Math. XXVIII, 19): mas tambem á força material e
mundana, quer directamente por si mesmos, quer por
meio dos Principes, servindo-se lia espada delles, como
de um meio de ensinar o Evangelho.
• A historia dá testemunho, de que, todas as vezes ql1e
assim se procedeu em nome da Igreja de Jesus Chrislo,
os meios forçados provárão-se suficientes e idoneos para
produzir victimas ; mas não para dar os resultados tão
altamente desejados.

Lembremo-nos dos tristes efleitos das cruzadas! Elias
fizerão perder milhares de vidas, sem tel' conduzido os
Christãos á realisação dos desejos da Igreja.

Lembremo-nos do procedimento tão arbitrario como
tyrannico dos Papas; durante os seculos X, XI, XII,
XIII, XIV, XV, XVI e.XVII elles tralárão os Principes
como os seus Yassallos, os povos como uma horda dosespi.
ritos impuros; ambicionavão o dominio na terra, dis
pondo dascorõas, como o Grão-St:nhor do Oriell te, dispõe
da corrente dos sp.us escravos! E ql1alfoi o resultado deste
procedimento anormal? A grande scisão, a heresia, que
collocou fóra do gremio da Igreja, a metade do povo da
Europa I

D. Estevão. primeiro Rei dos Hungaros, para con·
vertel' o povo ao ChristiaDis~o, mandou ensinal' o Evan
gelho pela espada na mão, fazendo matar em um só dia,
mais de vinte mil inn ocentes, em gloria ela fé salvadora;
aanhou de Roma o titulo de Rei Apostolico, ficou cano-
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nisado como Santo; mas, o que ganhou elle com tudo
isso, para deixar uma herança espiritual e moral em
salyação do povo? A cruenta e indelevêl lembrança da
crueldade, como fonte e origem da dissensão, que en
volveu o paiz n'uma guerra religionaria a mai! encar
niçada, assolando o povo durante mais de tres seculos,
e a final, dividindo-o em Unitarios, Schismaticos, Grego
Catholicos, Catholicos-Romanos, Protestantes e Re
fOI'mados.

Os Papas e Prelados da Igreja, seduzidos por uma
exaltação ambiciosa, julgárão já por vezes que, ter na
mão a Santa Cruz ou a bandeira do Christianismo, é o
mesmo,que ter carta branca da Divindade para commetter
arbitrariedades, e ter o direito ao dominio terrestl'e,
opprimindo e maltratando tudo que não quer entrar no
gremio da Igreja. Assim, em UM, o Rei Uladisláo,
estando em guerra com os Turcos, chegou por meio de
algumas víctorias a concluir lima pacificação assaz van
tajosa, promettendo ao representante do Sultão a
obf>ervancia ·das condições de pt!cificação, em solemne
voto perante o altar.

O Papa, avisado deste acontecimento, repI'ovou o
procedimento de EI-Rei U1adisláo, exprobrando-Ibc que
elle deixou passar a melhol' occasião de reprimir para
sempre o dominio e ambição dos barbal'Os. Absolveu-o
do seu voto solemne, dizendo que a fé, dada por um
Cbristflo a um Etnico, não tem força obrigatoria para o
Cbristão, e assim levou-o a pegar em armas, com a
infracção da pacificação.

O final deste procedimento perfido foi, que o Rei
perdeu a batalha, perdeu a vida e todo o seu exercito,
ficando assim aberto o caminbo aos Turcos, para esten·
àerem e augmenlarem ainda mais o seu domínio,

Lá oos campos de Varoa, em Bulgaria, acha-se ainda



lbnje :oanonumento,;::eom as v.crsüs 'memotiaes delJanros
!Rannonius, para rservir ::CJllno de IiÇãD :;i posteridade,
LCDntrafUUJa pel:fidro semelhante.:

I Romulid:e Canoas, I!go Varnam clade nlJtaTi:
• Discite mortales Don temcrare lidem.

I -Me, nisi Pontifices jl1ssissent rumpere flEdus,
II Non Cerret scyJ.hicum PliDnoDis orà;jllgum I I

(Os Romanos notárão como fatal a- batalha de-Canna~,
e eu nolo como tal, aqueHa de Varna. Aprp.odei, lUor:'
tae~, por este caso. de ,não arriscar a vossa fé! Se os
Pontifices não me mandassem romper.o meu .paclo. o

..povo da Pannonia não se acharia hoje cunado sob o jugo
dos barbaras Turcos),

Pizarro, aevorQu na terra de Colombo a Santa Cruz,
para estender o poder e dominio da Igreja, pai' meio das
maiores alr:o.cidades, del:ramando.o sangue innocente de
milhares de Indigenas. O fim de .tanta impiedade, pra
.ticada em nome da Santa Religião, (oi q,ue a Igreja,:n.a
parle mais poderosa do mundo nom, .ficou sem prestigio!

A revogação do decreto de Nantes, feita j)or EI-Rei
r.Christianissimo de França, em consequencia da insti
gação.do Clero. fez desterral'lnais de..quarenta mil familia~,
Qf,que·teve eij] resultado-a grande reacção do povo, mani
festada por occasião da revol~ção de 1789, contl'a as
arbitrariedades e dominio tel'l'estre do Sacerctocio,

Os Ministros da Igreja. em lugar de se contentarem
com a .sua missão evangelica, prégando a doutrina .de
amor e cle caridade, c apresentando a vJda exemplar de

.Jesus Cbl'isto, organisál'ão a Inquisição. Trocou-se a
Santa 'Cruz, sigllal do amol' divino,',da pacieocin 'e paixão,
em machado e espada, signal do dominio tyr-annico ter...
reslre, procurando assim revestil' os sen ltimCJ1 lOS .do JlOVO

de uma vera religiosidade. Acansequencia' deste pro-



·43

oedi'mento .cr.u.ento foi, 'que o ,espirito bumaltO ~freOll

eJ:vel'tido por tal modo, .que aada 'esbirro, braVio ou
'nssaS$ino, julgou-se um~Iin1strJ) da Religião. NaJIespa
-D~Ja e Italia, o assassinio lornOll-Sf! 11m ;acto de mito,
<.escolhendo cada esbirro para si um Santo, como Patrono,
m quem adorava, afim de que o ajudasse..nos seus intentoS
sanguinarios!

Quem não vêenestes 'acontecimentos a mão .de ne.os,
como para frustl"ar os esforços do ambiCioso, .que
,apressa~se para apresentar como resultado 'das meras
.aTbitral'iedad'es -aqu.illo, que'o Creador do Universo, na
sua Divina Omnipotencia,:orclenou e ,l'-eservou em glori..
(licação da livl1e e boa 'vonLaae das 11Omens! c Deos
-resi. te aos soberbos, e dá a sua 'gl'aça aos humildes l_IA
;religião pUI'a, aus olbos .de ~eos, consiste ,llisto : m
-v:isitar os orphãos.e as viuvas nas suas afilicções, e 'em
se conservar cada ,um a si, isento da 'corrup.ção j do
seculu.! » (S. Thiago IV, 6, 1,:27) .

.S. Paulo, dizia 'ad, Corinth., cap. XI, v. 19: fl E' ne.
-cessario que até baja hel'eliias, palia que lambem os ,que
'lsOO provados, fiquem manifestos enll'e'vós! »

E os Reis AIJOstolicos, Christianissimos, CÚlholicissi
mos, Fidelissimos, como lambem lima Irmandade de
altamente Oatholicos, aqui no Brasil, querendo ser me
Ihares e mais r-eligiosos do que S. Paulo e os outros
Apostolos, decreMrão, ou fazer deslerrar, au oppl'imir a
beresia pela detracção e diminuição dos direitos natu
raes, innatos, mesmo aos herclico!t, como ·homens te

·cidadãos, ncgando-Ihl'!s o dil'ei~o de fle casarem em vir
'tude do omcio nMural, e SUbol'dinando-oS' DO llSO dos
seus di'reitos 'politicos, como cidadãos, aos artigos da fé

•Catholica, e ás disJJosições hierarcbicas da curia Romana,
E tudo ilHO, talvez assim se faz, para 'que séjão cumpridas

-as palavl'as,'do Apostolo: 'q F~lIai de'tal sorte, e d~tal
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sorle obrai, como quem principia a ser julgado pela lei
da liberdade. Porque se fará juizo sem mi!.cricordia
ãquelle, que não usou de misericordia: a misericordia
triumpha sobre o juizo! " (S. Thiago II, 12, i3.)
• Assim é a vontade de Deos, que obrando bem, façais
emmudecer a ignorancia; como livres, e não tendo a
liberdade como véo para encobrir a malicia, mar. como
servos de Deos! - Honrai a todos! J) (S. Pedro, II,
15, i6~ 17) ..

O celebre juriscousu1to Samuel Putrendorf, na sua
afamada obra: Instituti01tes juris naturtl? et gentium,
liv. VI, cap. I, diz': a O matrimonio é o fundamento da
presumpção, porque se julga a alguem, ser filho do maridó
da sua mãi, e que grangeia ao tilho os direitos de paren
tesco e as cOrI'elações filiaes, gal'antidas pela lei civil j

sendo o fim natural e ordinario do mat.·imonio, procurar
e achar com a maior certeza possivel a sua geração. D

Mesmo Demosthenes, in Naeream, observou: • Uxorem
babemus pl'Opter ingenuos liberos, et fidelem rei fami
liaris custodiam.» Por esta razão os Romanos conside
rárão o matrimonio, como um dos meios para estabelecer
9 poder paterno; e visto que, o casamento civil não é
outra cousa, senão um casamento, contractado como um
omcio da natureza, sanccionado pela lei civil, póde-se
dizer, que elle é um meio de legitimar os filhos á priori.

Admitto voluutariamente a consideração como argu
mento, de que o homem Catholico não deveria caSal'-se,
em virlude da sua religião, senão para contractar o matri
monio como Sacramento; mas infelizmente observa-se,
que o tal bomem Catholico, não ob&tante seu titulo de

. altamente Catholico, e não obstante sua fé, unicamente
salvadora, entrf'ga-se ã fornicação e simples concubinato,
como commercio sexual, condemnado não sómente pela
lei evangelica; mas tambem pela lei natural, positiva hu-
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mana e primitiva divina, e dotão por tal maneira annual~

mente a sociedade, de milhares e milhares de filhos
natumes, espurios e mesmo expostos, de cujo sustento e
educação ninguem quer tomar conta, nem mesmo a
Igreja, oulr'ora tão cuirladosa da salvação dos fieis: e
assim ficão elIes, ou entregues ao abandono, miseria,
corrupção e vicio, ou para prevenir estes males. recahem
como carga sobre a Sociedade, pela sua educação á custa
do Estado,

O supremo poder tempol'al para allivial' o peso desta
carga injusta, e para melhol' providenciar a respeito da
sorte dos filhos, nascidos do simples concubinato ou
fornicaç50, não duvidou admiLLir pOl' meio da lei de
legitimação, o estabelecimento das correlações parentaes
e de parentesco entre o pai e filho, nascido de um tal·
commercio sexual, condemnatlo pela lei evangelica,
divina, humana e na I Ul'aI. S:: por acaso, o pai do tallil~o

se apresentai' na pessoa de um Padre, a condição da
geração, que (~ a fornicação, mostra-se ainda de maio!.'
damnação; visto que o tal Padre, concorrendo á geração
do lilho, commetle um sacrilegio muito gl'<\Ode, pois
que obra contra·o seu voto de castidade. Nem por isso
deixou a lei civil de autorisa-Io para estabelecer entre
si e seu filho, as correlações pal'entaes e de parenlesco,
por I~eio de legitimação, não obstante elle ter feito um
"010 solemne de conservar-se na c,lstidade, e por con
seguinte, ter elle abdicado e abjurado o direito natuml
de ser jámais pai, gerando lilhos.

E quando a lal lei se deaetou, a Irmandade. dos emi
nenlemente Catholicos, não increpou por palavra O'

estabelecimenlo de tal lei, embora esteja ella em directa
opposição, não só com os canones e leis da Igrpja, que
impoem a condição de castiuadp, como UID dogma aos
Padres e Miuistl'os da Igreja (Concil. TI'id" Cano IX):



m'36'· lambem· em o-pposiçá'o com. ai Id n3'tural, divina"e
humana. emq~lanlo eslab!:llece direitos. para. os fOl'ni
OOd0S e. c.oncubinarios, os· quaes' outr'OJla compelião a~

mn pai. ligàdo.a uma mulher como consorte,. para, rea
Hsaçflo'dos fins do casamenlo

Como POtS nilO ,admirar esta ouidadosa ,lrmandil'de.d.os>
6minOOlemente.Galholi<tos, ao ver prepararl umaop'posi
Gão encarniçada e~ fanatica contra uma lei, que qilec;
estabelecer o casamenlo civil. como um meio de'legiümél'J"
os filhos, para aquelles (Iue conlraclfro·o casamento camo
oflicio da.nalureza, islO. é: oontraclào a, sociedade CO,l1

jugal par' procrear filhoS" com' a, resr onsabilidàde'de-;
educa-Jos, o que em ludo se basêa n'urn aclo, sená
approV'ado em si, pela lei evangelica, ao menos sanccio-·
nado..p,ela lei na.lural, posiliva humana e primitiva·divina•.

Admiuir por' meio. de cel'las formalidades o eSLabele-·
oi~nento das correlações parentaes e. dtl parenlesco par.a
QS,filhos, nascidos da simplesefol'Uicação Oll concllbinato~,

como, cOlDlDereio~ sexual, condernnado não só peja lei
6\'ang.elica, mas lambem divina, humana e natural: e não,
querer admillir sfloão. sob a mesma fórma o estabeleci
mento das mesmas.oorrelaçõtls· parenta:es" para os filhos
nascidos do,casamelllo,.contl'actado como olliaio da oalUT'
rew, approvado pela lei 'natural, positiva- humana'
primili\'a di"io3: julgo, senão,aoli-Iheolo.gieo,.ao·menosl
bem anti-Iogico; pois que, arlmitliodo a difIet'.ença na
mateJ1in, <&ve admittir.-:se.. a~mesma: tom:.llem' na, fÓrm&..

A maleria de contractan pu estabelecor ai S(Jniedadm
conjugal, como offieio, da nalllreza~ é na sua asseneia
ditrerenle da simples reuniãu.para rornicar~

Quando, um homem declara. em rac~do EstMo, qpe}
elle·qller contrOlelar a sociedade conjugaJ.,paralpl'O.cJ.le3n
filhos,. eom ~ reSj)onsabilidade de educa-los, julgo qtJe:
~le: procede em' yirwde.. do. seul direito, natural. e PQI'f



oonseyuinlEf, pro:eecle·por uma1maneira fID'ui to mUIÜl'lUlO.raJ.;.

I~giti'na~fl' leal. do: q:ue õquelIe; que- vai teecr. em segredtt
o!1laços. da sedu.cção, do mero.concubinato. ou (omicaçiioí,
justamente' aom u' proposito de illudir a! publicidade:"
pratioandl1 o. seu facto: em.escondido, para subtnahir...5e

por.. esta IDa-n8Í'r3 a responsa>b~liünde de.: odúc'al a Slta

~nação,. E sendo. iSlOlaSsilll1 é. como um. post.ulato dlJ
justiça, estabelecer flor uma: lei·oi~iI.a diffel'.ença) IDres
p.eito dos resultados. desteS' dous procedimentos. assim
oomo existe uma,differença na lessencia. duBes,
, Adverte.m talvez' os membros da Iflmandade dos emito

nentemenle Catholicos. que o supremo po.der temporal
deoreL1ndo assim o casamento.civil, camo umllneio legal
de estabelecer os direitos conjugaes.e de parentesco entre
os contrcactantes' e"a sua.gevaç;io,. vai, e.xPPl' os fieis' ao.
nt>rigo de s~ contentareln com uma tal associa'ç.ão· con
jugaI, e de peccarem por esta maneira, não procurando.
elles mais satisfazer as disposiçõ~ do·Conailio Tridellf
tino, feitas em negocio.de casamento,. oomo Sactumento"

Quanto, a este. argumento, eu entrarei de propositol
na discussão, para combatê-lo na segunda parte desta.
dissertação: pOl' ol'a julgo sufficiente obsel'Var que, o
argumento, de não expõr osjieis ao perigo. de peccar, ou
se apresenla COmo alguma cousa de applicação arbitra
ria, OUl como 11m principio' justo e" ve.'dadeiro; so se
apresenta comomna.cousa deapplicaçãonrbitra1'iu,.poder~.

servir' para olfuscar, e nã'(J paTa esc)arec~r ai- vel'dadc;
llC stJ apresenta como' um prinoipio justo e- verdadmro
é preciso aceita-lo como till, em todas' as SU«S'J corrse
queneias'; e neste !C3S0' scrfl: i fll)lreteriv'el mente' ntrees8a:rio
que os membros da Irmandade dos eminentemente Ca
tholicos, na m~sma' octm;iã'o, em que solícitão que, o
sopremo poder tempoFat não estabeleça o' Ca6ameuto
Gi1'iI p'ela ro2tz.ão.da.8Ik ea:pÔl1 0$ Deis. au.perigo. de. pe~
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cai': solicitem taDib"em para que seja decret5ldo, que os'
Padres Catholicos, antes de entrar nas fUllcções do seu
ministel'io, sejão obrigados a castrar-se; pois que, sendo
elles obrigados por seu voto solemne, á castidade, ticão
expostos ao perigo de peccarem mortalmente, se lhes
não fõr debilitado o instincto sexual, por meio da cas
tração, nem será satisfeita por outra maneira a escrip
tura que diz: (lHa uns castrados que nascêrão assim do
ventre de sua mãi: e ha outros castrados, a quem outros

,homens fizerão taes: e ha outros castrados que a si
mesmos se castrárão por amor do reino dos Céos.• (S.
Matheus XIX. 12.)

A decretação :de lima tal lei, sobre a castração dos
Padl'es e outros Ministros da Igreja, sel'ia tanto mais a
proposito, pois que a tal respeito já temos exemplos
na antiguidade. Assim Plínio li\'. 11. cap, lig. e liv, XXXV.
cap. 12. assevera-nos, que os Sar.erdotes da Madre dos
Deoses (Sacerdotes Mall'is Deum) pô I'a se cOllserVôI'em
em castidade, cortárã0 a si mer,mos os testículos dos'
genitaes, A esta circumstancia allude Juvenal na Sal. 6,
quando diz:

(( Facies veneranda...•..•.••
Mollia qui rupta secuit genitalia testa. ))

Tambem D. Hyeronimo mencioua na sua epist. L ad
JovillianulD, que os Hyel'ophantas dos Athenienses, en
trando em gl'emio do Sacerdocio, e~ervárão em si todo
o instincto sexual, por meio de certa bebida, preparada
com a herva cicuta.

Servius liv. 6. nan'ando a mesma cousa observa:

(( Quique sacerdotes casti dum vila manebant.))

Plntarcho liv, Symposíacon Decad. 5, cap. 10. e' no
liv. de Iside e Osiride menciona 'que os Sacerdotes do
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Egypto conservãrão-se em uma castidade inolIeosiva, e
para tal fim abstiverão·se de comeI' sal. Foi pl'ohibido
pela mesma razão aos Flamines Diales comer feijão,
visto que elle excita muito o instincto sexual. Pythagoras
tambem, segundo narra Plutarcho liv. X. cap. 95. pro
hibio comer feijão a cada homem pela mesmissima razão.

Plinio liv. XX. cap. 13. e Diodoro. liv. III. cap. 50.
mencionão que os Sacerdotes da Grecia, para conservar
se em uma vida casta, enervárão-se, misturando as suas
comidas e bebidas com a herva l·uta. E por isso tambem
Ovidius liv. II. do remedio do amor observou:

l( UtiJius snmas acuentes lumina rulas,
Et quidquid Veneri, corpora nostra negat. II

(Veja mais a este respeito em Andrea Tiraquelli de
legibus connubialibus~ in legem dec. Gloss<e pI'jm<e pars
XV. cap. 121 até 127.)

Eis os exemplos da sincera dedicação, com que servirão
os Sacerdotes da antiguidade no miui&terio da sua
Religião 1••••

Será impreterivelmente necessal'io que a Irmandade
dos eminentemente Catholicos, pela mesma razão de não
expOr os fieis ao perigo de peccm'em, solicite que fique
decretado, que todas as moças e senhoras sejão guar
dadas e recolhidas nos conventos, onde não poderáõ ser
vistas por nenhum ente Catholico, visto que por outra
maneira estes poderáõ cahir com muita facilidade em
cubiça por seu olhar, e assim peccar, segundo a escrip·
tura diz: «Ouvistes que foi dito aos antigos: não adul
terarás. Eu porém digo-vos: que todo o que olhal' para
uma mulher cobiçando-a, já no seu coração adulterou
com ella.• (S. Math. V. 27. 28.) Será impreterivelmente
nece.ssario, que a Irmandade dos eminentemente Catbo
licos solicite tambem pela mesma razão, que se decrete uma

CASo 4
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),ei,pela qual os Ministros da Igreja ticaráõ alltorisac1osa dar
busca em todas as casas, cada vez que o julgarem conve
niente, e retirar d'ahi as riquezas, para distribuir entre
os pobres, pois que a riqueza faz perder a muitos fieis,
pmquanto está escriplo : uEm verdade vos digo, que um
rico difficultosamente entrará no reino dos Céos. Ainda
vos digo m~is: que mais fa,cil é, passai: um camelo pelo
fundo d'e uma agulha do que entrar um rico no reino
dos Céos.» (S. Malh. XIX. 23. 2á.J Será impreterivel
ment~ necessario, que a Irmandade dos eminentemente
Catholicos solicite, para que os hereticos sejão dester
rados e removidos do Brasil, pois que o livre commercio
com elles, poderá servir de occasião para perverter algum
'fi!#. Assim eu conheço casos, em que moças catholicas
brasileiras casárão-se no Rio de Janeiro com Protestanles.
na presença do i:espectivo cousul e pastor protestante, sem
dispensação do Papa, ou Nllncio ou Bispo, e mesmo sem
a interv~nção do Parocho Catholico. Se a Irmandade disspr
que um tal casamento é il'l'ito, illegitimo e nu110, pergunto
eu: quem será punido pela de'claração de illegitimidade e
Dullidade de semelhantes casamentos: a impia mãi, ou
antes os filhos innocentes? E punir os iunocenles eslará
DO espirito da lei evangelica ?

f.is mil diO'et:entes circumstancias, que indispensavel
mente exigem providencias desde qse a consideração, de
não expôr os fieis ao perigo de peccar, se apresentar
comQ um principio, no ,procedimento da legislação civil.

Neste caso será preciso reorganisar toda a sociedade,
adoptando senão em tudo, ao meDOS em grande parle,
a doutrina dos Srs. Pl'lldhon, V. Considérant, Meunier,
Lerou!, Cabet, Ledru-Rollin e outros Apostolos de Dova
ellcola; e emquanto, segundo me parece, a Irmandad.e
dos eminentemente Catholicos, não se achar bastante
disposta para tomar a i tal respeito a iniciativa, julgo
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bem razoavel que ella desista de apresentar, como argu
mEOnto, o mesmo não expôr os fieú ao perigo de peccar,
tambem a respeito do casamento civil, pois que por outrâ
maneira ter[l impreterivelmente a ver encalhar-se com o
seu anti-argumento, no abysmo de mil contradicçiies,
e encontrar o rebate na mesma arbitrariedade, por meio
da qual ·anhela a victoria.

Por estas considerações acho cabalmente- resolvida a
terceira proposição, peja qual enunciei que o Supremo
Podei' temporal pelo simplr.s facto de declal'ar cil'ilmente
valido, o casamento, chamado civil, isto é: pelo simples
facto de declarar civilmente legitimo, o casamento, con
traclado como um officio da natureza, nno impõe aos
cidadãos urna obrigaçno contraria á sua consciencia ~

seus senlimentos religiosos: e que pelo contrario, a
poder temporal commetterá da sua parle uma semelhante
violencia, se elle decretaI' que, mesmo os eITeilos civeis
do casamento heão pendenles da religiosidade dos cida
dãos, obrigando-os por esla maneira, a eITectuarem o
casamento, como um acto de mero culto divino, sob pena
de nullidade, mesmo ('ffi réiaçno aos eITeilos cíveis, isto é:
sob pena material e temporal, o que envolve não sómenle
11m pI'ocedimento tyranllico, mas tambem lmpio, e por
isso repeli ido mesmo por Jesus Christo, que assim se
pronuncia: «Se alguem ouvir as minhas palavras, e não as
guárdar, eu não o julgo: porque não vim'julgar o mundo,
mas salva-lo. Se alguem me despreza, e não recebe as
minhas palavras, tem quem o julgue: a palavra, que eu
tenho fallado, esla o julgará (enfão não o podeI' temporal)
no dia ultimo. » (S. João. XIU. á7. 48.)

Assim pela resolução das tres proposições secundarias,
jul,go resolvida a proposição principal, a saber: que ao
Supremo Poder temporal do Estado. compele o direito
de legislar em negocio dos casamentos, em virtude dos
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principios do direito natural e das gentes, O que cons
tituia a these deste capitulo.

CAPITULO II.

AO SUPREMO PODER TEMPORAL DO ESTADO COMPETE

O DIREITO DE LEGISLAR EM NEGOCIO DE CASA.

MENTOS} EM VIRTUDE DA LEI POSITlVA HUMANA.

DE TODAS AS GE TES DA ANTlGUIDADE.

Hisloria est teslis lemporum, et
lux verilalis.

CICERO.

Yeritas disputando llurerilur.
Sv 'T. com. opinion.

Tendo eu tomado por materia desta dissertação, com
prov;r que, ao Supremo Poder temporal do Estado
compete o diI'eito de legislar em negocio de casamentos;
isso é: que o Supremo Poder temporal tem o direito de
dirigir por leis civeis, os negocios de casamentos, ao fim.
do Estado, que são: a paz, a concordia, e segurança de
direitos dos cidadãos: acho-me em directa opposição
com as proposiçõ'es, que o Exmn e Revdmo conego Sr.
Joaquim Piuto de Campos publicou, como projecto de
parecer das respectivas commissões do parlamento bra
sileiro, e por meio das quaes elle sustenta que, o tal di
reito de legislar em negocio de casamentos, não é da
competencia do Supremo Poder temporal, lDas sim ex
clusivamente do da Igreja: e por conseguinte, para que
a minha referida these se ache devidamente resolvida,
julguei como indispensavelmente necessario occupar-
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me tambem com a refutação das proposições e argu
mentos de S. Revdm

••

No primeiro capitulo desta dissertação não entrei ém
uma tal refutação, pois que lá me occupei exclusivamente
com a apresentação dos argumentos, tirados dos princi
pios do direito natural, e S. Revdmo, no decurso de toda
sua obril nem por palavra tocou em semelhantes princi
pias, por conseguinte nada -apresentou, que a tal respeito
se o[erecesse como objecto de discussão e refutação.

S. Revdma na sua referida obra, para comprovar o do
minio exclusivo da Igreja em negocio de casamentos, isso
é: o direito de legislar, dirigir, e decidir, sobre os casa
mentos, além das outras citações e argumentos, provo
cou-se ao direito historico, tirado dos costumes de
alguns povos, mencionando os ritos da celebração dos
casamentos.

No meu entender o direito hislOrico póde servil' como
argumento de valor, para comprovar a legitimidade do
mesmo direit/), quando elle se b[lsêa nos pl'Íncipios do
direito natural ou philosophico. Sem isso, todo aquelle
direito, chamado historico, não é outra cousa senão
uma longa e continuada usurpação. Temos exemplo no
n"egocio da escravatura. Esta instituição encontrou a
sua sustentação na legislação de quasi todos os púvos,
portanto quem será capaz de asseverar com razão, que
a escravatura existe por direito, e em virtude dos
priucipios da justiça? t

O ,direito, baseado nos principios da lei natural ou
pbilosophica, não perde o seu caracter e a sua existencia,
mesmo no caso de elle ser impedido ou opprimido
no seu exercicio, durante milhares de anllos;' donde
deve-se concluir que o direito de legislar cm ne
gocio dos casamentos, innato e inherento á vida de qual
quer povo independente, mesmo se fÔr opprimido
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OU usurpado no seu exercicio, por alguma força estranha,
ou existente fóra da vontade do respectivo povo, elle não
cessa de continuar a existir na sua essencia, como um
direito, ligado ã exislencia do mesmo povo j pois que um
tal direito não póde mudar o seu caracter e natureza,
pela violencia ou arbitrariedade de um ter'ceiro,

Assim pois, admittinclo mesmo que o Exmo S,', conego
Campos, na sua mencionada obra comprovou o dil'ei to
historico da Igreja em negocio de casamen tos, - ( o que
porém elle nem~<Ie longe fez,) - isso ainda em si e por
si mesmo não seria uma base sulliciente pal'a decidir
sobre a legitimidade do mesmo direito,

Reconheço que S, Revma confeccionou a sua obra riom
muito tino e habilidade, e que escl'eveu em uma lingua
gem tão sublime, que eu não sendo capaz de imita-lo e
segui-lo naquelJas alturas, achei-me obrigado a descon
certar as suas sublimés expressões, accommoclando-as ao
meu estylo vulgal' e barbaro, par'a assim poder põr em
devida comparação os nossos argumentos e combinações,
e tirar delJas as consequencias necessarias, como resul
tado da discussão,

S, Revd ma me desculpará semelhante procedimento,
pois que tive em vista conformar-me ao consp.lho do Sr.
Abbé Hericourt, que disse: «em um tbeologo nunca se at
tende ã elegancia, mas sim á veracidade do fallar. » (ln
theologo non allcnditur quam elegante,', sed quam vere
dicat. )

S. Revdma julgou propl'Ío esLigmatis.ar a esr:ola do
direito humano, pelo nome de « escola do despotismo. n

Se S, Revdma fez isso para dar a entender que, a escola
do direito humano na sua logica, no encadeamento das
;déas e na deducção das consequencias, é tão inflexivel,
e tyr3llnica, que não quer sacrificar principios, nem
conceder licenças e 'dispensas a ninguem; reconheço



55
que escolheu- muito bem a sua expressão; se pelo con
trario recorresse áquella expressão para insultar aos
argumentos, baseados na razão e espirito humano, re
pillo-a como indigna e olfensiva, pois que o espirito hu
mano, como semhlante do divino, não se póde deixal' di
Tigir Das suas meditações pOl' insulLos, lUas sim ceder

. sómente á força dos argumentos, e ás combinações mais
elevadas.

S, Revdma para revestil' os seus al'gumentos do ca
ractel' de infallibilidade, adiantou-se a estigmatism' pelo
nome de « semi-pl'otestantes » todos aquelles, cuja con
vicção, pensamentos e sentimentos são difTerentes dos
seus, Um tal modo de argumentar, na realidade é um
meio muito commodo para dispensar-se do jugo da in
ea;oravel e 1'igorosa (ogica, e um meio muito seguro,
senão para refutar e convencer, ao menos para accusar
e opprimir,

Eu, como muitos outros Catholicos, cujos sentimentos
e pensamentos, quanto á lbese em questão, são difTe
reules dOI) de S, Revdm., baseamos a nossa convicção
DOS argumentos e principios, tirados da lei da natureza,
da Escriptura Sagrada, da Histol'ia, do Evangelho, dos
actos dos Apostolos e escriptos dos primeiros Padres do
Chrislianismo, e dilferentes Theologos Catholicos de
alta repulação e pl'Ofundos conhecimentos;~ por conse
guinte, se S, Revdma julgar qu~ os nossos argumentos,
filhos d'uID aturado e sincero e5ludo, são IDal con
cebidos, procure combatê-los e refuta-los, mas não
se esforce .opprimi-Ios, pela gratuita apresentação
de argumento tão arbitrario quão absUl'do: «Vms.
são semi-protestantes: os seu argumentos são cópia
dos pensamentos e idéas de Luthero e outros protes
tantes! »

A' vista de um semelhante procedimento seja-me per:.
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millido perguntar com o Apostolo: cc Quem és tu, que
assim julgas o teu proximo!» (S. Tiago IV. 13. 1

Sou Calholico, quero o progresso e a vicloria do Catho
Iicismo: lUas quero-a pOl' meio Catholico, isso é: POI'
meio da execução da lei evangelica: (C Ide por todo o
mundo, prégai o Evangelho a toda creatura.» 
Amai aos vossos proximos como a vós mesmos! Dai a
Cesar o que é de Cesar, e a Deos o que é de Deos! « O
que quereis vós que fação a vós os homens, isso mesmo
fazei \'6s a elles» (S. Lucas VI. 31. ) (C A JUSTIÇA. EXALTA.

AS N.1ÇÕES'» « O principio do camiuho bom, é pra
ticar a Justiça: e diante de Deos ella é mais aceita,
do que o immolar hoslias! » -- (ProTerb. XIV. 3li e
XVI. 5 l. « Quando o Rei julga conforme a verdade,
o seu throno será firmado para sempre. o - (c.Fazer mi
sericordia e Justiça, é mais agradavel ao Senhor do que
as victimas ! »- ( Proverb. XXIX. 1ft. XXI. 3. )

Adiante COm a luz. pois que ella foi feita não para ser
escondida, mas para adariar a tudo! - « Abre a tua
boca... para defenderes as causas de todos os tilllos que
passão!» (PI'OV, XXXI. 8. )
............................................

A proposição que apontei como these deste capitulo,
vai encontrar-se com a primeira these do Revdmo Sr. co
nego Campos, que elle apresentou nos termos seguintes:

u Que o matrimonio foi desde a origem do muudo ins
tituido por Deos, e por elle confiado ã religião, sendo
que o esquecimento on infracção desta lei divina, foi
sempre considerada COmo causa primaria da dissolução
dos Estados.•

Confesso que para mim o sentido desta IU'Oposição é
mysterioso. Eu enxergo nella duas asserções perfeita
mente distinctas, com uma deducção equivoca e imper
feita, a saber:
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Primeira asserção, como lei divina: a Que o matri
monio foi desde a origem do mundo instituido por
Deos. »

Segunda asserção, corno outra lei divina: Cc Que elle
( o matrimonio) foi confiado por Deos á religião. )

Deducção equivoca e imperfeita: ({ Sendo que o esque
cimen to ou infl'acção desta lei » de qual lei , meu ReHlmo ?
pois que no premisso, achão-se mencionadas duas, e
contra ambas eltas póde-se pr'alicaJ' uma infracção tam
bem em separado,

Para tirar este equivoco, tomo a liberd<!de de explicar
e completar a J'efericla these de S. Revd lDn pelo modo se
guinte:

Primeira asserção: cc Que o matrimonio foi no prin
cipio do mundo instituido por Deo!!, para um certo fim.))

Deducção desta primeira a·sserção, como asserção
secuodaria: ({ Que foi sempre considerado como caosa
principal da dissolução do Estado, se o povo, pelo es
quecimento ou infracção da lei divina, procurou dar ao
matrimonio um fim difTereute daquelle, para que Deos,
no principio do mundo, propriamente o instituio, »

Segunda asserção: cc Que o matrimonio foi desde a
origem do mundo confiado por Deos á religião 011 ao
Sacerdocio. »

Deducção desta asserção, como asserção secunr1aria:
"Que foi considerado como alisa da djssolução do Estado,
se o povo tomou sobre si a direcção dos negocios do
matrimonio, retiraudo-a da mão elo Sacerdocio, a quem
foi ella propriamente confiada por Deos, na origem do
mundo. »

A' vista destas proposições, devidamente explicadas,
distingo o valor das asserções, neltas comprehendidas, e
em conformidade de tal distincção declaro, que re
conheço o valor da primeira asserção, isso é: reconheço
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que o matrimonio foi no principio do mundo instituído
por Deos, para um certo tim. - Reconheço mais o valol'
da deducção, feita desta asserção, isso é: reconheço que
foi sempre considerado como uma causa da dissolução
do Estado, se o povo, pelo esquecimento ou infracção
da lei divina, procurou dar ao casamento um /im dilTe
r«:nte daquelle, para que Deos propriamenle o instituio.

Mas pelo contral:io, nego o valor da segllnda asserção,
isso é: nego reconhecer que o matrimonio desde a ori
gem do mundo foi contiado por Deos ã Religião ou
ao Sacerdocio.

Nego mais reconhecer o valor da deducção, feita
desta asserção, isto é: nego reconhecer que fosse jã
mais considerado como causa da dissolução dos Estados,
o facto de ter tomado sobre si o Poder temporal a direc
ção dos negocios do matrimonio, e não a ter entregado
ao arbitrio do SaceJ'(locio ou Religião.

Eis o sentido da proposição do Revdmo Sr. conego
Campos, e o sentido da opposição, que faço e apre
sento contra a sua dontrina, asseverando que nos tempos
antigos, não sórnente não foi considerado como uma
causa da dissolução dos Estados, ter o Poder temporal
tomado sobre si a dil'ecção dos negocias de casamentos,
mas que pelo contrario, a tal direcção dos negocios de
casamento, em lodos os paizes e entre todos os povos
foi praticada pelo Podei' temporal, sem a mencr influen
cia, ou intervenção do Sacerdocio.

Na refel'ida these do Revdmo conego Campos, jlllg~

ainda como bem indeterminado o sentido da asserção:
« Que o matrimonio foi confiado por Deos rí Religitio.YI
E' pois preciso fazer a este respeito uma explicação.
para estabeleceI' e determinar devidamente a base e
materia da nossa discussão.

Pela combinação com as outras theses de S, Revdm.,
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devo concluir que, pela referida expressão elle quiz dar
a entendei', que foi sempre á Religião ou 110 Sacerdocio,
a quem compelia exclusivamente o direito de legislar
sobre os negocios de casamento, isso é: o direito de
decidir:

Primo: Qllaes são as pessoas que podem contractor
o casamen lO?

Secundo: Qual é a fôrma da celebração, isso é: quaes
são as solemnidades do casamento?

Te/'tio: Que a celebração deve-se executar sempre
com a intervenção do Sacerdocio,

Quarto: Que competia ao Sacerdocio decidir sobre
os casos do divorcio, e outras questões contenciosas, que
se levantarião entre os casaes, em réferencia a seu ma
trimonio ou fé conjugal.

E justamente é o semelhante direito de leg-islar, di
rigir e decidir sobre os negocios de casamento, que nos
tempos antigos nunca exerceu o Sacerdocio, mas si m
exclusivamente o Poder temporal do Estado, como vou
prova-lo pela historia e legislaçãO de todos os povos.

Eu desafio ao Revrno Sr. Conego para que me cite
uma só lei da antiguidade, pela qual se decretou, que para
a validade do casamento fosse indispensavelmente neces
sario, celebm-lo com a intervençilo do Sacerdocio!

Os costumes, vigentes li respeito da execução de certos
factos, em qualquer paiz, podem ser 011 voluntarios e
meramente arbitrarios, ou obrigatorios. Costuma vão-se
celebrar os casamen tos en tre di versos povos, com di fferen
tes ceremonias, solemnidades, festividades e pagodias ,
portanto sPI'ia muilo longe da verdade asseverar que,
os casamentos, cm cuja celebração semelhantes cere
monias, festividades, solemnidades e pagodias não inter
vierão, forão julgados como invalidos, irritos, ou nullos;
- e seria o maior absurdo possivel procurar apontar
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como causa da desgraça e da dissolução dos ESlados, o
simples facto, de não se terem celebrado os casa
mentos' com lal ou tal ceremonia, com talou tal so
lemnidade e festividade.

O Revdmo S,,, conego Campos para veritical' a 1!sserção
da sua these, pela qual enunciou, que o matrimoio desde
a origem do mundo foi por Deos confiado á I.1eligião ou
ao Sacerdocio, provocou-se ao acto da creaçãQ, ",lI'i-ando
que a historia a tal respeito diz: cc E creou Deos homem
á sua imagem ..... e creou o macho e a femea. Deos os
abençoon e lhes disse: crescei e multiplicai;" e para
conclnir desta narração a verificação do seu asserto,
assim exclama: « Deos os abcnçoou! atlenda bem a
Camara. Este acto não é UlD acto do Rei, mas de
Pontílice, »

Eu_ não sei qual é a hermenenlica que inspirou ao
Exmo Sr. conego Campos asseverar que, Deos aben
çoando a Adão e Eva, apresentou-se na qualidade não
de um Rei, mas sim de um Ponlífice, pois que na época,
em que o caso aconleceu, nno havia nem Reis nem Pon
tifices, por conseguinte não havia ninguem a quem
Deos se pudesse referir por aquelle aclo,

Deos abençoou a Adão e Eva como Creador, aben
çoou·os pelo mesmo modo, como abençoou a obra da
Creação no dia setimo: cc E acabou Deos no dia selimo
a obra .. ,. E al1ençoou o dia setimo e o sanclificou. »

( Genesis cap. II. 3.)
Que Deos, por aquelle acto, instituio o matrimonio,

isso é incontestavel; IDas qlle elle procurasse no mesmo
tempo symbolisar um Pontífice, isso é justamente, quod
restat ad probandum; o que espera ainda provas.

Se S, Revdma acha-se tão bem informado pela sua
inspiração, ácerca, que Deos, abençoando a Adão e
Eva, obrou como Pontifice, seria por certo capaz de di-
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z~r-nos lambem, se o mesmo Deos obrou na mesma qua
lidade de Pontifice, quando elle abençoou as aves e
animaes do mar? pois que a mesma historia diz: « Creou
Deos pois os grandes peixes, e todos os animaes ..... E
vio Deos que isto era bom ... E elle os abençoou, di
zendo: crescei e multiplicai! ..•. » ( Genes. I. 21. 22.)

Mas dato non concesso, concordo que Deos abençoan
do a Adão e Eva, obrou romo Pontifice, o que é que se
póde e deve concluir razoavelmente deste acto? Eu julgo
nada mais, senão que o Pontífice tem o direito de aben
çoar o matrimonio. E que quer dizer esta palavra aben
çoar? No meu entender nada mais, senão consagrar um
acto ou alguma cousa. Mas consagrar o matrimonio, e
legislar, dirigü', decidir sobre o mesmo matrimonio, não
sómente não é a mesmissima cousa, mas pelo contrario
são a.-.:tos diversissimos. O direito pois de abençoar o
matrimonio, ainda em si e POl' si mesmo não justifica o
direito de legislar, dirigir e decidir em luelo, sobre o ma
trimonio.

Josué marchando com seu povo contra Jericó, aben
çoou as armas dos seus guel'l'eiros, segundo estã escripto
em Deuteronom. XX. 2, E este acto de abençoar as
armas antes de Ü· na batalha, foi praticado quasi entr~

todos os povos. Se o acto de abençoar alguma cousa, en
volve o direito de legislar e decidir em tudo sobre a mes
ma cousa, daqui deveria então se concluir', que é ao
Sacerdocio, a quem compete o direito de decidir sobre
a guerra e paz, pois que a elles competia o direito de
abençoar as armas, e é com estas, que se faz a guerra
e paz.

Samuel consagrou, abençoou a Saul, primeiro rei de
Israel. (Liv. I. dos reis cap. X). E este acto de consagrar
e abençoar aos reis, foi praticado entre quasi todos os
povos. Se o acto de abençoar alguma cousa, equivale a
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ter o r1ireito de dispÔ!' em tuuo sobre a mesma cousa,
daqui resulta que é ao Sacerdocio a quem compete o di
reito de escolher os Reis e Principes reinantes, pois que
é ao mesmo Sacerdocio a quem compete, pela instituição
J;>ivina, o direito de consagrai' ou abençoar aos mesmos
Reis,

Eis, meu Revmo Conego, o abysmo em que vamos im
preterivelmente cahil', estabelecendo como principio que
o Sacerdocio pelo simples facto de ter o direito de inter
vir pela sua benção em certo negocio, tem lambem o in
conteslavel direilo de decidir em tudo, sobre o mesmo
negocio, Portanto o sentido da argumentação de V, RevIU'
encena uma asserção <.Iesta nallll'eza, pois que apresen
tou e enuuciou como uma deducção logica, que Deos pelo
simples facto, de tel' abençoado a A<.Ião e Eva, Da qua
lidade de Ponlifice. entregou o matrimonio ã Religião ou
ao Sacerdocio,

O Revmo Sr. concgo Campos para compl'Ovar com a
Historia a sua asserção, pela qual enunciou, que mesmo
entre os povos da aDtiguidade foi ao Sacerdocio, a quem
ficou reservado o direito de legislar, dirigir e decidil'
sobre os negocias de casameDtos, julgou sufficiente apl'e
senlar os seus argumentos nos termo seguintes:

« As bençãos celestes destiDadas a consagrar os con
sOl'cios da familia humana, são I'eservadas ao Pontifice e
não ao Principe; taes conclusões são derivadas daquella
primitiva lei da creação, que sempre e universalmente
constituio o sagrado e tradicional direito das Dações,. E
como a primeira base da sociedade civil estava na familia.
DO pai de familia, e no Patl'iarcha, quasi pai commUlD de
todas as familias, Deos unio em ambos. como em germen,
bs dous elementos sociaes, que são o Sacerdocio e o Im
perio : assim o pai ou o Patriarcha, pelo direito que lhe
cODferia o sacerdocio domestico, regulava e consagrava
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com as preces e bençãos o matrimonio dos filhos. Cres
cendo, porém, as gerações e formando-se do regimen
domestico um novo regimen civil e politico em propor
ções mais largas, separãrão-se as attribuições do Sacer
docio e do Imperio. E a quem foi commeuida a religiosa
magistratura do ma tl'imonio ? Ao Sacerdocio! Entre os

Hebrêos, depositarios fieis das tradições divinas, os
parentes dos futuros esposos encanegavão ao sacerdote
de registrar as condições com que se devia celebrar o
matrimonio: concluido este primeiro processo, havia
uma benção solemne que consagrava os esponsaes: ha
"ia outra chamada das nupeias, que implorava as graças
celestes em favoL' do novo thalamo. Passado o tempo
patriarchal, o mesmo Deos estabeleceu no levitico novas
leis a respeito da celebração do matl'Ímonio, leis que
Moysés estrictamente fazia observar. Não era, porém,
entre o povo de Deos que sómen te se observava a disci
plina religiosa do matrimonio. No seio das nações mais
barbaras e idolall'as o matl'Ímonio foi sempre reputado
um acto solemnemente religioso. A sua liturgia sagl'ada
encontra-se no Zendavesta, no uso da agua benta e das
preces de Siamesis. Encontra-se nas capellas domesticas,
onde em face dos altares os Chinezes queimavão incensos,
e invocavão as almas de seus aotepa!>sados em favor do
pacto, que se celebrava em nome do céo. Os Egypeios
casavão-se invocando o !siso Os Medos celebravão seus
consorcios em pl'esença do sol a que adoravão. Os Persas
acendião os facltos de hymenêo no fogo sagrado, o· sym
bojo mais eminente de sua divindade. A joven Atheniense
não dava a mão de esposa sem primeiro sacrificar a
Minerva. O voluptuoso Olympo fazia pl'e.;idir ao pac.l,o
nupcial as suas divindades mais castas; e as religiões
mais sensuaes purificavão-se no acto de consagraI' o vin
culo conjugal. i
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Que poesia elevada! Que theologia iJlspirada~ em lugal'
de documentos historicos J , •

Todos aquelles que lêrão com attenção e COlD ponca
combinação os argumentos do Rev'DO SI', coilego Cam
pos, os quaes acabei de reproduzir pelas suas proprias pa~

lavras, poderáõ logo observar, que elles nem de longe
tocão naquillo, para cuja prova forão propriamente
emillidos.

A tbese do Revl.DO Conego abraça urna asserção abso
luta, ampla e extensa, a sabei' : que o matrimonio desde
a origem do mundo foi confiado por Deos cí Religião; isto
é : que é ao Sacerdocio a quem ficou reservado mesmo
entre os povos da antiguidade o direito de legislar, diri
gir e decidir sobre os negocios do casamento; e para
provar a veracidade desta these, tão absoluta e ampla
mente emiltida, S. Revma limiton-se a reproduzir 'exem
plos, que só mostrão~ que o Sacerdocio figurava pela
sua intervenção, na celebração arbitraria dos casa
mentos.

A these em discussã.o, não fica demonstradd pela reso
lução da questão: se o Sacerdocio teve ou não, uma
intervenção na celebração dos casamentos? mas sim,
pela resolução das seguintes:

Primo: Se foi ou não ao Sacerdocio a quem ficou
reserv.ado o direito de dictal' leis regulamentares do ma
trimonio?

Secundo: Se os elfeitos civeis do matrimonio, isto é,
a validade e legitimidade dos casamentos~ se achãrão ou
não pendentes das ceremonias religiosas e da intervenção
do Sacerdocio?

Este é o verdadeiro sentido da proposição, que deve
ser resolvida e comprovada, quando se procura demons
traI', que foi ao Sacerdocio a quem ficou reservado o
direito de legi$lar~ dirigir e decidir sobre os negocios de
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casamentos: c em prova desta proposição o Revdmo SI'. co
nego Campos não npl'esentou argumento e docnmento al
gum, p'OI' conseguin Le Ilada fez para vel'i lica I' a sna asserção.

Pelo casamento civil não se procura excluil' ou impc
dir a celebração religiosa dos casamentos; mas dec!al'a
se sómente, que os efIeilOs civeis do casamento, não ficão
pendenLes da celebração religiosa, ou intervenção do
Saccrc\ocio, dcixundo-se outrosim a celebração religiosa
á consciencia de cada um. .

A intervenção do Sat:erdocio não póde ter logar senão
nn pal'te religiosa do matrim0nio, e [I tal intel'\'eoção
fica-lhe sal va c garantida pelo espon Laneo e livre excrci
cio do culto divino, de que gozão os cidadãos, conforme
a constituição do paiz, ão ha pois motivo algum para
guerrear o casamento civil, c guel'l'ear o podcr temporal
do Estado, sob pretexto de procul'ar sulvur' ou defendCI'
a religião em negocio de cnsamentos, pois que o poder
temporal nem a menor idéa tem de pôr obstaculos por
meio do casamento civil, ao cxercicio do acto religioso;
mas elIe recnsa-sc sómente perante um officio que não
lhe compete, a saber: fazer o papel de um podeI' executivo
em negQcios espirituaes, e por isso declara independentes
os elfcitos civeis e mundanos do casamcnto, dos eO'eítos
espirituaes do mesmo, pois que ambos elles dimanar-se
hão dos dilferentes autores, assim corno são difIerentes os
fins, para cujn realisação se inclinão.

O podeI' tempo)'al quer col1ocal' os negocios do malri
monio, POI' meio do casamento civil, n:! esphera <10 seu
verdadeil'O destino; quer reservar para si a direcção
(Jas condições, das quaes se achão pendentes os effeitos
mnndanos, politicos e temporaes, e quer deixar ao poder
espirilual a direcção das condições, tendentes para um
fim celeste ou espiritual. Por este modo será dado a
Cesar o que é de Cesar, e a Deos o que é de Deos.

CAS. 5
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o Revd mo Sr. conego Cnmpos, pn[a cO\Ilbater a este
procedimento tãojusto quão sagl'[ldo, recorreu á historia
dosanligos, mas recorreu de tal sorte, que a mesma his
toria re\'oJlOu-se contra elle, o que se provn pelas cousi
dernções seguintes:

O Revmo Conego na sua referida Cil<lção histGrica
acima diz: « que o pai ou o patriarcha, pelo dit'eito que
lhe conferia o saccrdocio domestico, reguln va e consa
grava o matrimonio dos filhos, »Donde se deve concluir
que, no entender de Sua Revercndissima, o matrimonio
figurava na antiguidade entre os povos, como um acto de
mero culto divino, pois que sómente neste caso se preci
sava por aquellc facto, de um Sacerdocio, em cuja qua
lidade faz Sua Rcverendissima ligurar o pai e palriarcha,
na elTect~Jação dos casamentos de seus filhos.

Portllnto a historia dá testemunho que, o matrimonio
na antigui<.lade não ern outra cousa, senão um p"ctO de
venda e compra (emptio vendi to) , O noivo comprava a
esposa a seus pais ou parentes, por meio de um ajuste, e
soh a condição de passai' a vida com ella, como com sua
consOl'te.Já Rachele Lia, mulheres de Jacob, queixárão.se
contra seus pais pela razão de terem sido vendidas pOl'
elles: « Não nos reputou eJle ( o pai) como umas estra·
nhas e nos vendeu, e nos comeu o que nos era devido? ~

(Genesis cap. XXXI. 15.)
TambemSophocles em Slobaeo Sermo GG. apresentn as

mulheres queixando-se de sua sorte pela mesma razão:
« E qU<lnde já coJ!! alegria cheg<lmos á puherdade, vão
dar· nos fóra da casa, vendendo-nos longe dos nossos
deoses patrios, longe dos nossos pais, aos homens pere
grinos e barbaros.» Eurípides ín Medeam menciona quasi
o mesmo: «( Entre 'todos os entes sensiveis, e animaes ra
cionaes, nÓS mulheres somosa planta mais miseravel,sendo
obrigadas de comprar-nos por uma riqueza excessi-va as·.
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maridos) e tê-los como senhores do nosso corpo. Jl (An
dl'ea Tiraqllelli ill quartmn legem con. cap. V. )

D. CLJrysostomo a respeito do casam~nto obsel'\'ou)
in Math. Homil, 7áo: • Qual é o homem, que, quel'end'o
casar-se, vai indagai' a educação da moça? Oe certo ne
nhum, , . pois que veudentlo e comprando casão-se os
homens, e dão-se·em casamento ;IS meninas, E' por isso
que os Gregos cham{1 rão as bodas bU.,xn,,:yp.'7. , e os Latinos
permulalio, isto é, troco. » (Auul'ea Tiraql1elli in qual'L
lego con. cap. V).

O Jurisconsulto e Historiador André Tiraquelli, na
sua obra « de legilms connubialibus» no mencionado
cap. V. assim se exprime: l( l ioguem se adOlil'e de ter
eu chamado o casameoto uma compra, pois que pelos
antigos costumes dos Romanos o matrimonio era uma
«specie de compra, segundo atlcsta Nonius Marcellillu'>,
escriptOl' peritissimo em negocius da antiguidade, na sua
obra de Doclorum indagine, onde elle diz:-.A noiva em
virtude de uma lei amiga, trouxe tres asses, ou moedas,
para a casa do noivo, c por meio dellas se comprárão
mutuamente o marido e a mulher, segundo isto era d9
direito. »

A' vista destes documentos historicos seria bem custoso
oonciliar-me COm o modo de argumentar do Rcvtl ona Sr.
conego Campos, que para opprimir o conceito do casa
mentI) civil, c pam accusa-Io de odioso e nocivo, achou
justo e confol'me a verdade atlribuir-Ihe aquelle mer
canlili IDO com que se contl'actão ps casa"meotos na
França. e a respeito do qual assim se exprime LuizBlanc,
na sua historia de dez annos: « A fé desappareceu ...
a ganancia se tornou uma religião. Era natural que a
na-ção, absol'vida no mercantilismo, fizesse do matrimo
nio uma especulação, um tl'UtiCO, uma empresa industrial,
'uma tuja. E este vergonhoso matrimonio sendQ indis:
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soluvel pela vontade do Estado, o divorcio em Paris, e
nas grandes cidades, era sllpprido pelo adulterio, »

Que Sua Revcrendissima examille os casamentos, que
se co!ltractão e cons:Jgrão em conformidade dos decretos
do Concilio Tridentino em Roma, Itlllia, Hespanha,
Portugal,. Brasil e outros paizes eminentemente catholi
cos, e veja se llaqllelles lugal'es tambem não é o mercan
tilismo, que serve ele base ao vinculo, quc!;e contracta em
nome de Deos, e como instituição EvangeJica?

O deboche c as torpezas mais escandalosas, gencrali
sadas em Roma e lLalia, pelos Papas João XI, Sixto IV,
lnllocencio III, Alexandre VI e outros Borgias, serRO
por vcntura lambem atll'ibuidas á instituição do casa
mento civil? ! , . ,

Sua Reverendissima qucrendo argumentar COl"Q a
historia, não feche seu& olhos pCl'<lllte os fa::tos, qne a
historia da Italia aponta c aprescnta como mais horroro
sos e mais brutaes, durante os seculos X, Xl, XII, XIII,
XIV, XV, XV[ e XVII; vá observar o estado moral dos.
casamentos na Italia ainda hoje, e iucrepe logo o estado
moral da França, e a instituição do casamento civil!

Será por ventura tambem ao casamento civil em
França, a que se deve attribuir a culpa da imlUoralidade
e. ignorancia do Clero portuguez, que no principio deste
se~ulo deu occasião a diU'crentes lamentações, em di[e
rentes periodicos, e especialmeute aos artigos. qlJe
aqui repl'Oduzimos fielmente nos termos seguintes:
.................
. ~ Artigo IV. - A ruina do clero portuglteZ faz a

perda da religilio e do imperio. - As idéas, filhas de'
uma firme expel'iencia sobre factos mOl'aes, jámais podem
ser contestadas sem o grande risco de mal dizer a ver
dade, como tal conhecida gera\men te. Esta grande mestra
(a experiencia) todos os dias nos mostl'a que, os :.lctos



69

externos são aquelles, que movem muito o homem:
quanto mais este se appl'Oxima á multidão, que é o
povo ignorante, maior sensibilidade e impressão faz um
aelo exterDO na sua alma; em uma palavra, o povo
todos os dias julgil do procedimento pelas suas exterio
ridades,

« &e é este o pensai' das familias, que compoem cm
grande numero os estabelecimentos sociaes, que in
iluenci" póde ler no povo portllguez um mioist!'o re
lil-\ioso, ignorante <.lo seu dever, v<'slido ao gosto inglez,
conforme a moda, apresentando-se assim muitas vezes
no mais serio acto da sua religião? Que exemplo, que
aproveitamento na religião póde tirar um povo dos seus
ministros, com quem tl'ata e falia todos os dias em os
maiores lucros negociatorios? De uns ministros, que
aiuda mesmo no meio das fllncções da Igreja, no seio do
templo, onde orão e supplicão, traliio e conversão sobre
os ramos do seu maiot' interesse? De uns ministros, pro
totypos da corrupção do seculo ooze? Se é iocontestavel
que o c1erigo não só df've ser exempla1', mas tambem
llUl'ecê-lo, que esperan, a póde haver de boa rei igião
em um povo, onde a maior parte do clero não é, nem
parece exemplal'? Em um povo, cujos sacerdotes têm
adquirido o mai' baixo aviltamento pelas sllas acções e
caracler',

• Todos os clerif-(os dos meus dias cLnnão na presença
elo publico, que os seculares com escandaloso menoscabo
tralão suas pessoas, e se er,quecem do seu sublime e
sag.oado emp"ego : ellcs os criminão, e lanção em rosto
toda a invf'ctiva de irreligião e libertinagem: os sons
destas VOzes se espalhão lodos os eras no centl'o das fa
milias! Que pasmoso encontro se obsen'a então !l! O
ecclesiaslico diz com ufania - eu sou sacerdote, a di
visa da coroa me dá direitos a srr respeitado peJos se-
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culares; - estes respondem: - tu és no meu seculo o
protot1"po dos depravados vicios do seculo ome, por isso
1e fazes digno do desprezo; - eis aqui um pensar mui
"ulgm', que lança por tel'!'a a religião, e por conseguiu te
o edincio social.

«O secular, vendo P01' costume o c1erigo entregue aos
braços do vicio, que respeito pôde tributar-lhe? O sa
cerdote do Altissimo, convertido em sacrificador de
Vel1us, de Baccho, offerecendo á face do pnblico oS'
mais pasmosos exemplos de haver-se entregado ao fl'e
quentc sacrificio daquellas abominaveis divindades, pôde
jámais ter consideração entre os povos? PassaI' sem
horror, sern susto, de um templo proral1o, cheio de vo
Jup1uosidades e pagodes, ás Aras e Solio Excelso de
um Deos tremendo, ao pulpito, á cadeira da verd:Jde e
da penitcncia, são factos do meu scculo, que os povos
portuguezcs observão a cada passo naquelles, que abrem
a porta do sanctuario : que eEpcra pois a Cleresia Por
tugueza á vista das suas acçõcs. fte\'ista-se ella do ca
racter que deve ser inhcl'ente ao seu alLO cmprego,
caractc(' dos sacerdotes dos primeiros secnlos, em que
não rcspiravão ll1(lis do que os sentimentos moraes de
uma (lIma pUl'a e honesta, então gozará, como elles, da
estima, represcntação c rcspeito, que os christãos desses
tempos lhe tributtlt':'io. Deixe o sacerdote os Fanos dessas
enganadoras di\'indades, I'eja, come) deve ser, o espclho,
em que o secular Teja a imagem da virtude, o modelo ela
sabedoria e prudencia, então serú respeitado pelo lDesmo
impio e vicioso, que cOllfunditlo, admirará a religião
em si e no seu ministro, c aqllclla por esta via creaJ'á
mais uma firmc raiz em vez do abatimento e desprezo.

( Quando vejo povoações inteiras, cidade, grandes,
"illas notaveis, compo tas de uma immcnsidade de cle
resia educada desta a1'te, digo COl)) ter1'or, pasmo e susto,
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religião dos meus pais, religião unicamente vel'Cladril'n,
ensinada e propagada com tanta sabedoria e vil'tude, a que
~stado chegaste!! I Meu susLO conlinúa á proporção que o
espirita se eleva em pensamentos e reflexões: a razão
mediz, que este ou aquclle e'stabelecimento, tendo por
comluctores e chefes homens, que ignorão todas as
suas fnncções, cnjo procedimento é contrario em tu(lo
ás regras pre-scriptas pelo mesmO estabelecimelllo, deve
chamar-se irrisorio, vão e de nenhnma consideração, e
que desta fórma devem ser todos os seus resultarlos. Que
pavor não occupará meu espirito, quando faço appli
cação destes principios ao divino eSLabelecimento da
religino de Christo". ensinada e explicada aos povos 101'
um immcnso numero de minisLros assim edncados? Se é
consideravel a perc1n, que póde caUSal' ao Estado, uma
corporação civil, pcln ignorancin e pTatica dos seus de
veres, quanto não será para a religião, trndo á sna
frente ministros deste lote? Se aos pés de um tnl homem
appnrecer o ALheo, o indift'creutista,que diga :- eu tenho
arglllncntos convincentes para provar qne Deos não
existe: eu estou persuadido que a Religião Calholica
não é uuicamente verdadeira, que em l[u:dquer póue o
homem siílvar-se : estes süo os meus 'lI'gumenLos, Senhol'
Padre..... - Como podel'á dcsenvolver tão melindrosas
quesLões um c!crigo, quc decora o Lal'raga, que nenhum
discurso percebe, e que nem ainda saberá o que é
Atbeo, indilTerenLista, e muito menos os seus systemns?
Neste caso triumphal'á o ímpio, a religiãO de Christo
servil'á de mofa ao ALheo, ao matel'ialistn, ao herege. etc.,
que a juigará pela casca e appal'encia dos seus ministros.

II Santa religião J lempos ditosos!
« Ou lu não és a mesma J ou teus minislros ,
« De pasLOres o nome rtão merecem! »

(Estes bomens sem vergonha, sem pcjo e sem saber,
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todos os dias atordoão os ouvidos dos povos com as
frequentes palavras -libertiuagem, impiedade, jacobi
nismo~ etc.; está li Religião perdida; os Philosophos a
tem arruinado pelo alicerce. -Elles chegão a proferir
muitas vezes estas funestas palavras no meio dos homens
&ahios e circumspcctos.. tendo o arrojo de ciumar contra
elles ~ fazendo -o~ autores de todo o genero de mal, que a
Religião tem soffrido. Que arrojada ignorallcia!!! Quanto
é perigosa no meio do Sanclllario e da Sociedade!!! É pre
ciso pois desenganar o mundo nesta pal'le~ fazer-lhe ver,
que não são os sahios ~ que tem menoscabado e arrui
nado a Rel.igião; é aos seus Ministros que ella deve tanto
risco: esta vr.rdade será patente a todas as luzes, á vista
de ~Igulllas breves reflexões.

« Ninguem póde duvidaI' que a classe n.ão instruida é a
que forma uma grande pUÍ'te da Nação, c que a classe
educada nos principios de instrucção tem incomparavel
inferioridade de numero, Supponlla-se agora por um pouco
que este, ou aquelle homem tem cahido no crasso erro
do Atbeismo: que iufluencia póde ter um erro desta na
tureza no meio da numerosa classe ignorante? Poderá
jámais persuadir ao lJovo qne.ni'io existe Deos? Ao povo,
que não sabe o que é Atheo . nem Atheismo. PeJo con
trario um ecclesiastico, que é a guia da alllla do homem,
o director da sua consciencia, póde penerter todos os
dias com escandaloso exemplo o seu coração ~ que é
levado pelas primeiras impressões de espirita: o homem
rustico, vendo o Parocho , o Pastor en tregue a pagodes ~

perde o respeito e veneração, esfria na Religião, e não
tem tanto pejo de confessar iguaes crimes ao réo das
mesmas culpas: dil'á ellc-se o condnctol' da minha alma
obra desta maneira, eu COm mais razão poderei fazer o
mesmo: neste estado de cousas vai sempre a Religião de
mal íI peior.
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« De ta verdades estou eu persnadido ha muilo tem
po, e sempre defenderei que o Atbeo theol'ico tem nma
consideração menos alTiscada do qne o pratico; aquelle,
nega a exislencia da Divindade, por i so ,'ai couforme
no seu monslruoso systema, ourando segundo o seu
desejo; esle confe sa a existcnci:: de um Deos, adora-o
de brnços abertos, e vi re como se elle nlio existisse; o
theorico põe obre seus hombros o trabalho de formar
sopbisma , a quem ullla só llIui pequena porção de indi
viduos póde pre lar atlenção ; o pratico pers'.lade a mul
tidão pelo mai ,'alente meio, que a toca e convence,

esta crise Ião terrivel esfriará a Religião sen ivel
menle no coração dos povos, uma lal perda será a
precursora da roina, que a pouco e pouco minará o Im
perio Portugllez.

« Eu tenho locado nesra memoria ti primeira verdade,
de que todas as ações eslno inlimtllTIt'llte persuadidas;
tenho feilo ver que a Hcligino é o poderoso br<Jço, a qnem
a sociedade deve o seu estaIJelecimenlo, exisLencia e fir
mezôl, que é a base onde descansa tranquillamenle ; ora,
se os chefes da Religião pelo discredilo da mais crassa
ignorancia c lorpeza do vicio tem cansarlo a sua perda e
rlliua, o imperio sem IJase infallivelmeotc cle'"c cabir por
terra. Todo o mundo ~a1Je, que j{lmais pode considerar
se cditici~ sem alicerce, que lhe sirva de necessario
apoio, qoe o e~lrago deste, a pouco e pouco minado, f<1z
a pl'oporcional destruição daquelle, alé que um rapido
eSlrondo nnouncia atolai ruinn. Tal Eerá a desgruça,
('1 00 <.1 Deus averlal) se as prim eiras diguidades da Igrl'ja
e do Imperio não allenderl'm á \'oz,que soa de lima noutra
eXlremidade do mundo civilisado l e IIJes diz:-Sacerdo
tesarrllinados, ReligiãO dccaIJ ida, Imperio perdido.-Tal
ser;, a dr graça (en o rrpilo) Sf! no oll\'ido da Igl'l'ja e da
sociedade, não c:legar a alroadora V01: que lão bem Ihe diz:
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«( Artigo V, - A 1'e(orma do Clero Portuguez I ín
dispensavel. - Neste tão deploravel estado de consas
ecc!asiaslicas ninguem póde hcsital' o saudavel meio da
reforma; é ella a unica estrada por onde deve dirigir
se a c1ercsia, que a largos passos caminha pela vereda
da ignorancia e da perdição. A Igreja e o Estado pelos
lados, que 11Ie compete, deve dar um terminante golpe
para cel'cear o mal tão eminente, Ulnl, que será néompa
nhado dos tristes dins da sua ruilla. O freio do vicio e
do crime, a alma e sustentnculo dns nações, a polida, e
Catbolica Religião, perdidn peln ignurancia e corrupção
dos seus Ministros. fará a quéda politica dos POl'tuguezes,
se a reforma a não evitar.

a Eu, ouso dizê-lo no paiz, que me vio nascer; patria,
que amo com predilecç~o extrema; patria, que muito
respeito; ouça ella minha voz, chegue até ao Throno ;
fil'a com o seu écho os ouvidos dos pl'imeiros e venerandos
oraculos das vCl'dades EV:Jngclicas, dos famosos POliticas
e homens d'Estado, pal'a que de mãos dadas, fazendo
triumphar a ,,-el'darIeil'a Religião na terra Portugueza,
introduzindo a ln? e a virtllde no meio das lrevns, e do
vicio dos seus ministl'os, eternisem a prosperidnde e
felicidade da nossa ~etlte, Scrá este um facto que a gCI'a
çào prescnte verá com gosto, e as futuras, admil'nndo-o
nos seus annaes dirão -nós devemos a existencia I'eli
giosa e politiea nos proce\losos dias do seculo XIX.) -(Do
periodico Lillerallf1'o, publicado em Li 'boa em 181í),

Eis a verdadeil'a callsa da ilTeligiosidade e impiedade,
pOl' cuja fOl1tC, o Rev rno SI', cOllego Campos procura apon
taI' o aclo inoITenso dc casamcnto civil!

Não foi o casamcnto civil que produzia o mcrcantilis
mo, a idolatria das riquezas, o luxo e a voluptuosidade;
mas pelo contrario farão o mel'cantili mo, e a idolatria
das riquezas, quc desllaturalisárão o casamcnto como
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oflicio da natlll'p.zil, o casamento civil, ('l- o casamento
como Sacramento, e fazem do vinql10 sagrado um con
tubel'llio, ligando-se os consortes, não para pl'eeo·
cheI' á lei da natureza, nem para glorilicat' o Oeos
Creador, mas pam sacrificar ao Deos Mammon, aos
caprichos do mundo, e á pt'opria ambição, São o met'
cantilismo e á idolatria das riquezas que produzem os coo·
cubinalos, desfloramenlos, seducções, adullerios, infan
ticidios, conjugicidios, e outros crimes honiveis, e0n'tra
os quaes o casamento civil apresenta-se como um meio
efficaz e inolTenso, paré! allil'iar ao menos os elTeitos
desgraçados, que do mercantilismo r(lSullão como lla
gello para a sociedade,

A desponsaç~o na antiguidade não era oulra cousa
senão um mero tl'alado ou ajuslamento sobre as con
dições, em conformidade. das quaes prometteu-se a
e1Tectuação do cns:1Inento. F. o casamenlo não era outl'a
cousa senão a l'ealisação das estipulações, feitas na occa
sião da desponsação. Desta l'azi\o no Gemar l'Iyeroso
limit. ad til. Gethubot cap. 5. llabylon ad tit. Sanche
drim cap, II. Moses Maimonid halnch Melilkim, e oulra
parte, se diz l'eiteradameote: «lfue a mulller torna-se
uxo/' ou consorte, por meio do pacto dOlalicio e despon
sação: concuhina não hnvendo nem pacto dotalicio nem
desponsação. ·-Uxores snot cum pnctis dotalibus et spon·
salihus, concuhin;e uec his ncc illis. » (Joan, Saldcni de
jure nnturali et Gentiutll juxta disciplinalD Ebr;eorum
libri septern. Jib. V). ..

João Salden na mencionadn sua oln'é\ li 1'. V, altcsta que:
« anles que a lei fosse dada, ligural'ão como substancia
do matrimonio, o consenso mutuo e o concobilo, com a
condição de passar a vida cm comlUunhão; usnva-se
tambem pro arbítrio de pacto c1otalicio, cuja Formalidade
foi mais tarde prescripta pelns autoridades c()mo legitima,
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spm que todavia a tal formalidade se lornnsse substancia
do casamento, e fi casse como UI1I requisito esscnéial do
mesmo. &

Asseverei que o casnmento na antiguidade não era
outra cousa senão um pacto de compra e venda, cuja
eJIecluação, quanto á sua fárma, como a de qualquel'
outro contracto, ,'ariava segundo a diITerença dos eostu
mes e instituições dos diITerentes paizes e povos, ~egundo
aquil:o, in decrcl. cano disto n. II atim aHis gentiúus legcs
p/acento p E às vezes o casamento se apl'eSentolltam
]Jem como um facto de conquista, eITecluado pell. força
maior. Em verificação destes asscrtos, além dos argu
mentos já élcima mencionad os, a historin suuministl'a
documentos nbundantissimos.

A lJistoria sagrada narra o casamento de Jncob pelo
modo seguinte: • Jacob.. , disse a Labão : cu te ser-
virei sete <Junos, por ter a tua filha mais moça Jacob
pois o servio POI' causa de Rnchel, sete annos Depois,
disse Jacob a La1>;IO : dá-me minha mulher, pois quejá o
tempo est;l complcto, pnra eu entrar a ella. Então fez La
bão as bodas, tendo convidndo para o banquele a seus
amigos, que erão em grande numero. E à noite introdu
zio a Lia sua filha na cam<lra de Jacob. .. Jacob tendo
entrado segundo o costume a que Ln]Jâo llie dera, vio
pela manhãii que era Lia, c disse él L<J1Jtio seu sogro:
Que é isso que tu me quizeste fazer? ... Por que razão
me enganaste? La1>iio lhe respondeu: na nossa terra
nilo é costume casarem-se as mais moças primeiro
qne as ma is yc has. Acaba a semana da boda com esta, e
depois dar-te-hei lambem a outra pelo trabalho de ou
tros sete ann05, que aiuda mr ser\'irús. Accommodoll-se
Jacob ao que ellc queria, e passada a semana, casou-se
tambem com Rachel. » (Genes. XXIX. 18 - 28. ) A'
visl~ desta Danação, como é possivel mesmo SUppÔI' que
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Labão, qucrendo cITectual' o casamento de Jacob, com
sua fillllllllais moça UaclJel, COITIO nm acto religioso, aben_
çO(\l1do-os como pai e patriarcha cm flualidade de Sacer
dote, -( conforme o pretende o SI', conego Campos)
fizesse passar em cOllcubito com Jacob para a COl1SUID

mação deste ca~allleuto, não a Rachel. que figurava na
celebração nupcial, UJas a Lia, da qual nem se tinha
fallado, e que por conseguinte uào podi,\ figural' na cele
bração do mesmo casam nto, pal'a ser abençoada como
f.sposa de Jacob? Se Labão, celebrando um acto reli
gioso procedcsse por esta maneira, ~lIc commettC"rI[l li lU

sacrilegio evidente, do que porém ningucm o accusoll
ainda até hoje; por conseguinte, é prl'ciso confessar,
que elle executou a celebração do casamento de suas
filhas, não como um acto de religião, mas sim COI\1() um
simples facto dc venda e compra, solemnisantio O tal acto,
por UI\1 banquete de scte dias, no meio de seus parentes
e amigos, para assim dal'a entendei' c fazer puhlico, que
o cnsamento ell'ectivamente se l'ealisou,

• Se subires a pelejar cootra os tens inimigos, e o
Senhpr teu Deos os cntregar nas tuns mãos, e os levarcs
captivos, e vires entre o numero dos prisioneiros uma
mulher forlDosa, c te namorares delJa c a quizeres ler por
esposa, introduzi-Ia-hus em tua casa; elJa sepal'.,rá os
cabellos, e cortará as unhns, e despirá o vestido, com
que foi aprisionada; e ficando assentada em tua casa,
chorará a seu pai e a sua mãi um mez, e depois disso a
tomarás para ti, e dormirás com ella, e ficará sendo tua
mulher, » (Deuleron, XXI. 10 -13), Onde está, na
execução deste casamento, o menor vestigio da interven,
ção religiosa ou Sacerdotal, que tão altamente préga o
Rev"'· SI', conego Campos?

Sichem tambem dizia ao pai (de Dioa) e seus irmãos:
Cl Ache eugt'uça diaute de vós, e dar-vos-hei quanto deter-
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minardes, au~mentai o dole, e pedi dariivõls, e eu de boa
vontade llarei o que pedirdes; sómente me dai esta' moça
por mulher. II (Gencsios XXXIV. 1J. 1.2.)

(( Disse Saul, fallai assim aDilvid: «O rei nno necessita
de dons, para QS esponsaes, senão sómente de cem pre
pucios de Philisleos, para se tomar vingança dos inimigos
do Rei. David .... matou a duzentos Philisteos, e t-rouxe 'os
.prepucios delles, f! os deu por conta ao Rei, para vir a
sei' selÍ genro. Deu-lhe pois Saul por mulhel' a sua tilha
Mico!. » (Dos Reis, liv. I. cap. XVJll. 25.27.)

II E disse Calch: (lEu darei minha filha Axa, por mulher
áquclle. que investir e lomar a Carial-Sefer, isto é, a
cidade das Letras. E tomou-a Olhoniel, filho de Cenez,
irmão mais moço de Cale)), e Caleb lhe deu por mulher a
Axasua filha.» (Josué XV. 16. 17.)

• Os filhos de ISI'·ael, tocados de pe7.ar pelo que tinha
acontecido a seu irmão Benjamim, começárão a dizer:
« Fica corlada de Israel ULll<1 tribu. Donde 1150 de tomai'
mulheres? porque nós jurámos todos á uma, que lhes
não dariamos nossas filhas .... Mandárão pois dea: mil
hamens forlissimos, e ordenárão-Ihes : Ide, e passai ao
fio ela espada os habitantes de Jabés-Galaad.. ,malai lodos
os varões e todas as mull1ercs casadas,mas deixai com vida
as donzellas. E aché\l'ão-se no Jabés-Galaad (Iuatrocentas
dOllzellas, que não tinhão conhecido varão,e as trouxerão
ao campo de Silo, fi telT<I de Canaan ... E vierão para
alies os filhos de Benjamim e se lhes darão por mulheres
as d{)nzellas de Jabés.Galaad, e não achál'ão G:utras que
lhes dessem da mesmn maneira ... Os mais velhos disse
riío : que faremos dos oull'os que não recebêrão mulhe
res? Iodas as llIulheres da lribu de Benjamim pcrecêrão..
TOlllé1t'ão pois a resolução e disserão : eis-ahi se avizi
nha a solemni<1ade annllal do Senhor em Silo.. . .. e
ordenárão aos lilhos de Benjamim e disserão: ide, e
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escondei- os na ,inba, e quando virde que a mo.a
de ilo abem segundo o costnme, a formar a sua
dansas, alJi de repente da vinhas. e cada um roube li

sua, para mulher, e parti pam a terra de Benjamim. E
quando vierem seus pais e irmãos, e começ<u'cm li quei
xar-se e a gritar contra ró , nó Ih('s diremos: tende
compaixão delles' pois não as roubúrão paI' direito de
guerra, nem como vencedores, mas sllpplicaodo-vos
que Ih'as de seis, vó lh as negasles, e as im a culpa veio da
"assa parte. E os filhos de Benjamim lizerão como e lhes
havia mandado; e roubArão para suas l1lulhere , das
donzellas que dansavão, tantas quantas elles erfio. l) (Liv.
Juizes XXI. 6. 7. 10. 11. 12. 1lJ. 16. 19.23.)

Eis, casamentos elIecluados na i1ntiguidade, e consig
nados nas paginas da Historia Sagrada. Ellcs não apre
sentão nem idéa a respeito.. que o Revm

•• Sr. Campos tão
altamente assevera, a saber: que na antiguidad~ foi o pai
ou patri:!rcha, como Sacerdote, que regrava e abençoava
os casamenlos dos seus filhos; mas pelo contrario, os
exemplos mencionados dão testemunho evidente para
comprovar que, os casomentos naquella época se elIec
tuavão, ou como um pacto, e mero conlracLO de compra,
ou como lHD faclO de conquista e de força maior.

Salamon Jarchi em referencia:l duas mulberes de
Lalllech, e ao cap. XXIV. 21. de Job e Beresith Rab))3,
de Rabbi Juda Parasch 23, alleslão: ~ Que anles do
diluvio, foi de coslllme que cada um, confonne a sua
vontade, tomasse para si duas mulheres, uma para pro
crem' filhos, que passava a Slla vid:! no abandono, quasi
Como uma viuva : e a oulra para servira voluptu'osidade,
e esta pai' tal razão era ohrigada a beber o copo ela
esterilidade para ficar esteril, e servil' sómeote
para o coocubito, sendo sempre vestida elegan
temente pelo modo das meretrizes. A este facto allude
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Job XXIV. 2'1. quando diz: (ElIe sustentou a esteríl
que não pare, e não faz bem á viuva.-Pavit stcrilem qne
noo peperi!, sed viduiE beue oon feeit. I) (Joannis Sal
dcni de JUl'e natuntli et Gentium, juxta disciplinam
EbriEorllm libri Seplcm, liv. V. cap. V.) A' vist~1 desta
circumslêoncia seja permittido perguntar ao Revmo Sr.
cODego Campos, se este procedimento vigorou lambem
como regra e benção dos pais e patrillrchasJ revestidos
COm O cm'acter de Sacerdocio, para dirigir os casamen
tos? ... Portaoto foi d.' um tal matrimonio 050 aben
çoado, que nllsceu Henoch, o homem mais pil'doso de
todos, pois que elle por Cllusa da pureza da sua alma
foi levado v ivo para os céos. (G enes. V. 2á.)

Tomando por legi lador mais antigo Moisés, ou mes~

mo Pharoueo, quc segundo as chrouicas de Euscbio, e
Jiv. 18. De cú:itate Dei, de S. Agoslinhl), precedeu com
trezentos annos a Moisés, é incontestavel, que os povos
da Assyria, Argos, Egypto e outros paizes, forão govcrna
dos por mel'o arbítrio dos scus PrincipesJ pois que estes
impcrim: er50 conslituidos muito mais antes do tempo
de Moisés e Pharoneo, onll"ora primeiros legisladores.
(Veja Belarmini nas dispo theoJ. contra os heret.) E sen
do isto assim, temos incontestavelmente a reconhecer,
que eutre aquelles povos se havia Sacerdocio , elle figUl'a
Vil necessariamente como mera dimanaç50 do arbítrio
dos Princip~s, e por conseguinte seria mesmo impossi
vel presuppõl', que ahi fossem as pretensivas regras e
bençãos do Sacel'docio (aliús doutrina do Revmo Sr.
conego Campos), e não o arbitrio dos Principes, que dil'i·
gião os negocias de casamentos.

A Escriptul'a Sagrada no liv. I. dos Reis, cap. VIII.
descreve os direitos dos Reis e Principes, apresentando
os na qualidade de um senhor absoluto, que não está
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suj"ito a ninguem fóra da SUl propria vontade dirigida
pela recta razão.

Na Byerosolimitana se diz: (/ O sabio, isto é: o conhe:
dor do direito di\jno e humano, precede ao rei, o rei
ao pontífice, e o ponlifice ao pl'opheta. (Joannes Salde.n
deJul'. na!. et gent. ju~t. dlsc. Elmeofllm.)

E Carlos Sigonio, na sua obra: «de antiquo jure
civiulll Romanorum, Italire elc. liv. I. dc Sacerdotiis,
- altrsla; « Que foi comml1m a lodos os Sacerdotes
não terem nem imperio nem poder algum. » - «IlIud
porro SacerdotulD omniULD propl'ium fuit, ut nec impe
rium, nec polestalem habereut. • -A' vista desses prin
cipios, consagrados pela lJistoria, como pôde asse vera r-se
razoavelmellle, que foi ao Sacel'docio a quem competia,
regulai' os negocios de casamento, indcpendentemente
da vontade do Principe ou do respectivo povo?

Tambem Tit. Livio liv. IV. diz: « Que os Sacerdotes e
f1amines existem sem imperio e só para sacrifical' pelo
povo. II - q Salii, Flaminesque nusquam alio, qnam ad
sacl'ificandulU pro populo sine imperiis ac pOlestatibus
rclinquaulur. »

O podei' real ou o poder civil, concentl'ava em si
antigamente todos os direttos passiveis da administl'ação
social, pela maneira que, na rcalidade precisa-~e de um
tamanho sopl1isma, para fazer acreditar a algllem, (Iue
entre os povos da antiguidade, o direito de regular e diri
gir os negocios de casamenlos, foi reservado ao Sacertlo
cio e não ao poder civil.

Já er.1re os Hebreos, conforme ao livro dos Reis, capi
tulo VIII, o povo de Israel quando pedio a Samuel um
Rei, exprimio-se por esta maneil'a. no vel·s. VI: «Cons
titue·nos um Rei, como o têm Iodas as nações, pal'a que
~lIe nos julgue. • - A' vista deste documento, como é

CAS. 6
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passiveI pretendcr, ,que o Sacerdocio tinha por si o di
reito de julgar em negocio de casamentos?

E logo mais abaixo, uos versos':I1-17, recensc omes-.
mo Samuel, pela expressa vontade de Deos, os direitos 4e
um Rei, apI'escntando-.o como um SobcI'ano abso.luto, e
um Senhol', com direitos illimitados, que reina sobrc o
povo em lugar de Deos. ·(C Não é a ti, Samucl,. que elles
(os Hebreos) ,'ejeitárão, mas a mim (Oeos),. para eu não
reinar sobre elles.)) (No lugal' cjt. verso í.)

Cicero tambem no livro de divinatione diz: (( Ut s(\
pere sic didnare regale esse docebatnr,) isso é, era ao
Rei ser Legislador, Prophetá e Pontifice, n;~lnindo em si
todas as attribuições de um poder absoluto.

irgilio liv. III, v,80, confirma esta mesma doutrinél,
quando diz:

II ncx Ancn , Hcx idem hominum Pllccbique SacCl'dos. )

Strabo, no liv. IV, sobL'e os povos Celticos e da antiga
Gallia, assim se exprime: (( Entre elles distinguem-se tres
classes de homens, sobre os ou tros, a saber: os Bardos,
Vates, e Druidas. Os Bardos cantão hywnos, os Vates
administrão os negocias sagrados. os Druidas cuidão
nos costumes e moralidade, e são encal'l;egados de om
cios publicas e pri vados. ))

Perante semelhantes argumentos, e documentos ~Jis

toricos, necessaria e incontestavelmente cahirào as
combinações do Rev ll10 Sr. conego Campos, as quaes elle
apresentou dos autoL'es anonymos, pelo modo seguinte.

« Um outro escriptor diz, que os Romanos á proporção
que se ião afastando das instituições de seus antepassa
dos, e empeiorando de costumes, desprezavão o rito da
confarreação, cm vil'tmle do qual os I.natrimonios erão
indisso1trveis, como cousas sagradas, substituindo-os
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pelos maLrimonios cbamados usu. aut coemptione: O
mesmo ouLro cscripLol' diz: «Nesse tempo (no da cOllfar
l'eação nupcial) a allLoridade civil não inLervinha se
não depois da celebração do matrimonio, quando se
LraLava .de remover alguma causa enLre os conjuges; e
\sso depois do juizo, preferido pelo collegio sacci·doLal.,)

E del'e caLir tambcm o argulllcnto (llle Sua Revma

procuro~3pl..cselltar do Cujacio, pelo seguioLe: «Cujacio,
na sua ohra, quetcm por titulo, Deritu nuptiarwn, diz que
o simulado AugusLo não consnlLou os Sacel'dotes, movi
do sómentc do escrupllLo de rcligiosa piedade ou de
aSLucia politica, mas sim poi'que. era isso de lei. « Quocl
ponLificale verbum est ; nalll eL qllas fas esset dllCi, pon
tilicum nOliOlluJn ruísse, intelligimus. ))

Cujacio escreveu cOITILllcnlarios e discLlssões sobre o
direiLo rOllltlno. Ellc não Lem obra, com o titulo de ritu
nuptúlrllln, lJIas no curso das suas cxplicações jnridicas,
ParatiLla in libl'um vigesimulll tel'lium, Digcstorom
tilulo II, lem um capitulo, com o dilO titulo de l'itu nup
liarmn, onue elle diz o segninle: « Est al1lem titulus
hic de rilu nuplial'wn, quod ponlificale verbuID eSI,
nam et quas fas esset duci, pontiücum nOlionum fuísse
intelligimus e:< Tacito I, el Dione XLIII, gua in re, hic
tilulus prteciplle consllmmilUl', et qlla item solemnilate,
velut cleductione in domlllll mariti , et aqnte ignisqlle
pr<:elatione cl acceplatione. »

Cujacio não menciona neste seu tralado ahsúlula
mente nada a respeilo de Augusto, por conseguinte, as
palavras, que lhe allribue a referida citação de Sua Revc
rendissima, são nesta parte suppostas .

. las, dato 110n concesso, aclmitto que o Impertldol'
Augusto no referido caso consultou ao Ponti/ice: eUe con
sultoll na pessoa do Pontifice não ao Sacerdocio, mas sim á
lei doseu paiz, cujo depositario era o POlltífice, pelá dispo-
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sição da legislação civil; pois que confOl'me attesta Ascon.
in Cic Mil. 12, todas as leis que se decI'elavão no foro ou
Senado, erão remeuidas ao Pontifice, para que elle as
enslDasse aa povo, e por tal modo se tornasse como depo
sitario das instituições e cOSlumes do paiz. Cl Ponlifex
.Maximus, res omnes singulorum annOl'um mandabat lil
teris, elfel'ebalque in albulll, el proponebat tabulam do
mi, potestas ul esset populo eas cognoscendi, » (Fran
ciscllS Hotolnanus ~ J urisconsult. antiquit. romanal·. 
Et Cícero Jib. 2 de orat.)-eeFlavius, jus civilf', repositum
in penetralibus Pontificulll evulgavit; .. ut quando lege agi
posset, scirelur.» (Til. Livio VII, 117.-Eis a ra;tão, por
que o Imperador Augnsto consultou o Pontllice, querendo
sabei', se não havia alguma lei em seu lavor.

O Pontifice figurava como executOl' da lei, decretada
pela legislação civil, e nno como legisladol', ou algu m
podei' em si e por si, e independente do podei' civil.
Elle recebeu lodas as inSll'llCçÕes necessarias para o de
sempenho do seu cargo, por esrripto da legislação ci"il.
Cl Ponlifici Numa, , ., omuia exscl'ipta cxsignataque
attribuil. .. utesset quo consultull1 plebs veuirpt, Péltrios
que rilus, idem pontifex (solul11) edoceret, (et Don eliam
conderet.) ') (TIt. liv. de Jur. POl1tilicis Maximi).

Elle foi eleito pelo povo, corno qualquer oulr.o empre
gado popular, e no caso de elle executar algnma consa
contra a lei, do seu procedimenLo havia um appello para o
povo. (Ascon. iu Cicel'. Mil. 12, e Alexandre Adam,
Account of the manuers aJ1(I costums of lhe Romans).

AS LEIS E COSTUIllES DOS DIFFERENTES povOS DA ANTIGUI

DADE H1 NEGOCIO DE CASAlIiENTOS.

Disse Amon (filho do Rei David) para Thamar sua
irmãa: Ivem, minha il'Jllãa, deita-te comigo.D Elia res
pondeu: lll\ ão, meu irmão, não me faças esta violencia, pois



85

que isto não é licito em Israel. .. mais vale que falles ao
Hei (então não ao Pontifice), e elle não me negarã a ti. t

(Li\'. II, dos Reis XIII. H. 12 e 13).
« Quando morarem irmiios juntamente, e um delles

morrer sem fillJos, a mulhel' do defunto não casará com
outro; mas recebê-la-hn o irmiio do defunto, e suscitará
a descendencia do seu irmiio.... Mas se elle não quizer
receber a mulhel' de seu irmão, a qual lhe é devida se
guudo a lei, irá esta mullH.'I' á porta da cidade, e recor
rerá aos Anciões (enliio não ao Pontifice, nem ao Sacel'
docio), e lhes dirá: O irmão de men marido niio qncl'
suscitar o nome de seu irmão em lsrafll, nem receber·me
porsua mulher; eelles (os Anciões) o fariio logo compa
recer. e Ih':l farão pergulltas. Se ellp. disser: pu niio a
quero receher por lIlulhrr, a mnlhel' se chrgarú a elle,
diantedos Anciões, e lhe tirará o sapato ele nm pé. e lhe
cuspirá na cara, e dirá: nssim será tratado aquelle que
não edifica a casa de seu ii mão, E a sua casa se chamará
em Israel, a casa do descalçado.» (Dentor, XXV. 5.
7, 8.9. 10),

O celebc1'I'imo historiador da antiguidade Herodoto,
in Thalia, narra que Camhyses, Rei da Pcrsia, qllel'endo
cnsar-se com a sua propria il'lOãa,. e nãn sendo de costu
me até entiio entre os Persas casar-se o irmão com a
i1'mãa, mandou reunir os JUIZES REAES (entflo não o Pon
tifice, nem o Saeerdocio), iuterpretes elas leis patrias, e
lhes pel'l-juntou, se havia lei que prohibisse o casamento
com a irllJãa ? E elles lhe respoudêl'ão que enlre os Per
sas tal lei não existia, Ulas que havia uma que dizia que
ao Rei é licito ludo o qur. ellc quizel',» (Andl'eas Til'a
quelli de Irgibus cOllnuuialilJu,;).

5tl\lbo, libro t;eograph1"m XV. rnrnciona que entl'e os
Taxilos, PO\'OS da Illuia, é de costulIõe condnzi., para o
mercado as moças, que, pOl' falta de dote, uão forão pl'O-
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curadas em matrimonio nas suas casas, e ahi, pelo som
de trombeta, chamar ao redor dellas a multidão, peraute
a qual eIlas 10gQ descohrião os hombros e pCl'I1as, para
que ti vista destas fossem vcndidas áqnellcs, que as qui
zessem tcr em casamento.

Paulus Jovius, no livro « dc legalionc .\Ioscovitarull1»
narra que, qnando os MoscQvitas tralavão de se casar,
faziiio reunir todas as moças do paiz, e examina·las por
meio das matrouas fieis e houestas, para assim decidirem
conforme a formosura do corpo, vivacidade do espirita
e virtude ,·jrginal, sobre os seus casamentos. As
mais em inentes lica vão escollJidas e declaradas dignas para
o caSamenlo dos Principes, e as outras se davão em matl'i
monio á nobreza e aos soldados. » ('~ndreas TiraqueIli
de teg'ibus connubz·atibus.)

O mesmo autor couta·nos tambem, que em Macedonia
antigamente e"a de costume vender as moças em casamento
no templo, chamado I( de Fol'lulla viril» (Fortun<e viri
li:; ), onde ellas erão tamhem examinadas por matronas
idoneas, para assim evitar e prevenil' qualqner
engano p:Jra com os futul'os maridos. (Andreas Tira
queIli li\'. cap, )

Aelianus, no IiI'. IV de varia historia, como lambem
Nicolaus no Stobaeo, Sermo 62, atteslão, que os Assyrios,
conduzião para o mercado (lS Uloças em estado de se
casal', e ahi .vendião-as aos homens em casamento. Hero
dotus assevera o mesmo, no seu IiI'. L relativamente aoS
Bal>ylonios.

O mesmo Herodoto, na sua obra, intitulada Tepsi
chore, diz: que foi lambem de cosLume entre os povos
de TllI'aciêl, compraI' as mulheres de seus pais, cm casa·
menta, por muito dinheiro. -E Solinus cap. 15, des
crp.ve o me mo costume, em lermos (linda mais catego
ricos. « As moças, di7. elle não se dão cm casamento
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aos maridos. pelo arbitrio dos pais .. mas aqueJlas, que
precedem as outras pcla formosura do corpo, viva
cidade de espirito, e virtude virginal, Iicão vendidas em
leilão. e scndo admi tlida a licença de taxação, ellas se
dão em casamento, não segundo o seu gosto, mas. por
premio. E com este dinheiro logo vão comprar maridos
para aquellas, cuja'> fórmas não agrndárão a ninguem,
para qne assim todas ellas fossem recebidas e dadas em
casamento. » - Quasi COID estas mesmas palavras des
crevem o referido costume de contractar o casamento,
entre os povos de Tbracia, tambem Pomponius Mela
liv. 2. cap. 2. e Heraclides no liv. de polilicis «( virgines
publice vennm exponebantllt in connulJium emerentllr. »
- Daqui o conl1ecido [>roverbio no -' eno[)hon lir. 7 :

ti Si Libi liIia est, eam Thracico more mihi emam.»

(Veja: ,S. Pu[el1dor[ jus natal'. et Ceur. e André
TiJ'aquclli de leg. connub.) G.no~sills Srabo no li\" Geo
gl'uphire 15. diz: .« que os homens na India têm mais
mulheres, comprando-as pOl' bois.» E não obstan te, a
adhesão e fé conjugal destas mulheres, para com os
se.us maridos, é tão grande e cheia de dedicação, que na
occasiiio da morte do marido, ellas liligavão entre si
perante juizes de gravidade e respeito, para decidi I' qual
era entre ellas aqueHa, que foi amada de mais pelo
uefunto marido? E aqueHa que era declarada como tal,
cheia de alegria e satisfação, meitia-se ao lado do cadaver
de seu marido, para ser queimada, como a mais bema
"eotUl'ada, junta com ellc, ficando as outras com "ida
cheias de lristeza e mágoa. (Bandesamlls SYI'LIS, em livro
«(de Fato» e Onescritus, Philosopho Aegínensi na "ida
de Alexandre. Valer. Maximus de inslitutis anliquis;
Slobrells Florilegii cap. 122.)

Homero no iiI'. II. IIIiados, altesta u qne Iphidamen-
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téS, filho de Antenon, comprou sua mulher a seu sogro
por cem bois. J>

Zenodato, no liv. prOllerbiorltm narra, que os Sau
rouJlltas vendêrão suas filhas entre bebedeiras aos ma
ridos. Este é o povo, que pelos Latinos foi chamado
Sarmata segundo di~ Plínio no liv. IV. cap. 12.

TIaphael Volaterrauo, refere liv. 3 cap. 34 que é de
costume entre os ArabQs e Sarracpnos, comprar as mu
lheres em casamento, d:llldo uma moeda em sigllal da
desponsação.

Stooaeo in Collerumeis, sermon 62, narra que os
Dapsolibyes quando querem casar-se, rp.llnem-se totlo
cm corlo dia, fazendo reunir para o mf~smo lugar e
tempo, lambem as moças FI fp.ilas para se ca!'arcm,
arl'anjão um hanquele. e aCühatlo aquillo, depois de
anoiteccr, fazem retirar-se as moças l,nl'a as call1as
sepnradamen le collocadas, e logo vão no escuro procu
ra-las, nos lugares onde ('lias se deilál'iio, ficando para
cada um, como mulher legitima, aquella que pura si
casualmenle assim apanhou,

Justinus no liv. 63.-Aristoteles sobre,a Rl'publita
dos AJassa/ienses; e Alhen;EIlS no liv. 13 cap. 13.
aUeSlão: que enlre os Massnlienses. foi de cOSlulIle es
colher os maridos para as filhas, no meio de Ulll hanqnele.
A sabeI', quando a moça já estavn em eslado de sei' dada
em casamento, marcava-se um dia para as bodas, con
,'ocando se pm'a ellas os homens, qne os pais tia noi\'a
jnlgavão dignos de se tornarem !'eu genro, Ao acabar o
hanquele, o pai mandava sua filha oO'erecer um copo de
agua <íque/le, pOl' quem se senlio mais impressionadD,
o <)lia I tornal'a-se logo marido ela lDoça. Foi por Lal
motlo, qne Peranus, chefe da classe n:md do~ Phe
nicios. tomou,se de simpll's hospede, genro de Senu
Di; El-rei dos Segregios, de quem elle recebeu logo o
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lugar, para edificar Masillia. (Andreas TiraqueUi, de
lego ron )

Eutre os Thurios, conforme o decreto do legislador
Chül'onda, foi perlllitlido a mulhel' repudiar o marido,
quando quizesse, unindo-se logo em casamento com um
oulro. Esta lei vigorou, até que um marido, jú de idade
avançada, repudiado pela sua mulher, propôz uma
refoniJa , pediudo -qne se permitlisse a mulher repudiar
o seu marido, mas com a condi~~flo de eHa u50 se poder
upia' a um marido mais moço, do que era o marido que
ella repudiúra. O tal Illurido propundo esta reforma, ar
riscou a sua vida, pois que era tUllluem da lei, que se
alguem solicilasse qnalquer alteração nella, e n50 a
cOllsrguisse, seja enforcado, como temel'urio aggressor
da lei vigente. Felizmenle a emenda, apresentada pelo
tal marido repudiado, ficou aceitu pelo legisladol', e
assim elle rncontrou no J'e:iullado da sua proposição,
nflo sómeute a gra.Ça ela vida, mas tambem lima satis
fação, cOlltra o procrdiUlPIlto urbitrario de sua perlida
mulher. - (Diodor', Siculus lib. 12. Bibliol.-Andreas
Tiraquelli iu sep!. leg. con. glossre primo pars VII.
c. 31.)

Aeliallus '/:arúe historia: liv. Xl I cap. nS narra: que cntre
os Sucios foi de costume, intentar lImu luta com aquella
moça, com quem se queria Cilsar. Se ella sahia vencedor,l,
levava para si u núi\'o comocllptivo, e tinha imperiosobre
elle. Se porém ella ficava "ellcida, cllhia em poder do
marido, como do s<:u Senhor. Luta\'50 portanto entre
si não pela vida, mas sómente pela victoriu.-(S. PuITen
dOlo[ e A. Tiraqnelli.)

Strabo no IiI'. II. menciona que entre os àJedos e
Arlllenianos, era de cultll, dediCai' as moças á Deosa
Anailis, expondo-as á prostiluição no t€lllplo, e assim
eutrega-las em casamento aos maridos. A estatuu desta
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Deosa,foi feita mais tarde de ouro solido, por encommenda
de Marco Antonio, segundo menciona Plinio liv. 33 cap.
á. Esta Deosa Anaitis era identica com a Deosa Venus,
assim chamada pelos Persas, segundo assevera Aflalhius
histol'iarU1n pereg1'l'narwn liv. 2, que confeccionou a
sua ohra dos escriptos de Berosio Bahylonio, Â thenocles,
e Limachi, escl'Íptol'es mais affamados na HiStOl'1a antiga
dos As yrios e Medos. (A. Tiraquelli.) .

Pedt'o Cal'los LevesCJue, em conformidade com os
escriptos de Didoro Siw!o, assevera. que entre o
Egypcios as mulheres tinhflO superioridade sobre os seus
maridos, quando isso era assim estipulado no seu con
tracto de matrimonio. (Etnde de I'histoire ancienne, et
ceJIe l1e la Grece, Tom. 1.)

Valerio Maximo, cap.de il1stitulisanliquis, allesta, que
entre os Punico!) era de costume. se recolherem riS moças,
antes de se casarem, no templo de Venlls, para exercer
ahi commercio com o seu corpo, e ganhar assim o dote,
para collocar-se em matrimonio,-Justino faz menção uo
liv. 1 " de um semelhante costume en1J'e os Cypros, com
a dillerença que, ahi as moças em lugar de irem para o
templo de Venus, ião cenos dias para a heira do mar,
afim de ganhar ahi com o commercio de seu corpo o
dote necessario para se dar em casamento.

Anastasio, no li\'. contra Gentiles, e S. Agostinho,
no liv. IV. « de Civil. Dei.lI mcnciouão: que entre os
Phrenicio as moças \lntes de se casarem, triblltavão
donções a Venus daquillo, que ganhavão pela prostitni
ção do seu corpo, para assim acharem homens que as
qllizcssem em lll[ltrimonio.

Aeneas,I13 descripção da Europa, cap. 20. diz: que en
tre os Lithuanos, - actualmente nussos, - as mulheres
tinhão pnblicamente o seus concubinos, chamado
coadjllvadore do marido, com a permis ão dos seus
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maridos, e que ellas, pelo mutuo consenso. se sejlal'a
vãO e união-se cm mqtrimonio segundo a sua liYl'e
vontade.

Arch"ngelo Madringnano no itinerario portugalense
assevera, que entre os povos de Canaria, elTectu"va-se o
casamento apresentando-se a noiva ao Principe do lugar,
que a desíloravaJ e assim eutregava-a ao respectivo noivo
jú como maI'ido. (A. Tiraqllelli.)

Buchanan , rerU1l2 Scotirarum lib. VI. faz menção de
um procedimento quasi semelhaute, entre os povos da
E"cossia, asseverando que era pela lei de EI-Rei Eveu
III, qne os noivos da nobrez~, apresentassem as suas
l10i vas ao Hei, e os da plebe, aos nobres, que as desflo
rando, e tendo c1uI'ante a primeira noite no seu poder,
remettião logo aos respectivos noivos, cm signal de sei'
feito e concluido o casamento. Mais tarde Milcolumbo
III, cedendo fls pret;:es de sua mnlher Margareta, ins
tituio, que o uoivo pudesse redimir a primeira noite de
sua noiva. pelo pagamento de meia onça de prata, o que
ficou logo chamado, tl'ibuto das mulheres. S. PulTendorf
na sua ohra, de jure nato et Cento impugna esta lei,
designando-a simplesmente como espuria.

llerodoto, liv. I, U re peito 005 Babylonios diz: «Existe
entre o Babylonios uma lei mais execravel de toda ,
que ohriga a todas as mulheres illdigena ir. eutar-Sl'
uma vrz durante a sua vida no templo de Venus, afim de
mellcr-se em c.oUlUlercio sexual, com os bomells e.
traoho ,como por culto divino. As mulheres seutavão-sc
por tal razão lIO templo de Venus, ornadas oa testa de
coraes e perolas, e uma vez sentadas, lá ficavão até que
algum dos c~tl'angeiros, lançasse dinheiro no seio delias,
conduzindo-as fóra do templo, pal'a ter commercio sexual

. COm cHas. O tal dioheil'o foi consa~l'ado a Venus, e por
i lo a mulher estava obrigada ti aceita-lo, sem conside-
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ração da quantia, e s,'guir o homem, por qurIU foi dado,
sem escolha e reniteucia, para executar o comme.·cio
sexual, findo o que, volta\'a logo para sua casa, como
conciliada, e feita a expiação pal'a com a Deosa
Venus. »- Esl1l é a .:azão por que D. Hyeronimo chama
as mui heres da Babylonia, meretrizes, e tambem a es
criptura Sagrada faz menção dellas como de taes ( Apo
calypse XVII. ) ; visto que, tambem Curt. liv. V men
ciona, que entre os Babylonios era geralmente permillido
pela lei, a qualquer mulher casada, ter comlllercio se
xual com qualqucl' homem estranho, com a condição de
pagar o preço do seu crime, á Deosa Venus.

Bocati no livro de nllptiis, c no paragon de Vfl"tU, cap.
h. diz: II Entre os Cimbrios, os esposos depois da con
venção para o seu C:lsamento, corluviío-se mutuamente
as unhas, c st'parando-sc Icvaviío.os cÓl'tes comsigo. No
dia seguinte manduvão-os reciprocamente, e se fica vão
aceitos, o matrimollio julgava·se ratificado, e os res
pectivos erão reputados como casados. »

Entre os Scyl!zas, os esposos tocélvão·se mutuamente
em presença das testemunhas, nos pés, depois nos jOf!
lhos, nos olhos, e ouvido, e finalmenle abraçavão-se. e
por esse facto davão a entender, que o m:ltrimonio licou
entrc clles contractaílo indissoluvelmente,

Entre os Armenianos, cortava a esposa um pcdnço do
ouvido esquerdo de sen esposo, e este do ou vi do di
reito da esposa, c por este modo licou declarado, que
entre ellcs contracLou- se o matrimonio indissoluvelmente.

Entre os fYl.lmidios, os esposos cllspião em presellça
das testemunhas para o mesmo lugar no cbiío, e misLlI~

rando assim a sua saliva com a Lena, fazifio uma massa
de lama, c com aqueIla signavão-se mutuamente, OOIDO

por um symbolo do matl'iu10nio, depois abraçavã O-lie,
impondo nomes jocosos aos assiSlentes, os quaes se fi-
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cavão aceitos com hila,'idade, o matrimonio reputava
se como ralificado, e contractado sob bons auspicioso

Entre os Candienses, a esposa em conduzida soleOl
nemente pal'a a casa do marido. e lã depois da sua che
gada, os auspices ou Saceruotcs accendião o fogo no
fogão da casa, ficando a esposa obrigada a sustenta-lo
continnadamente, pois que se aquelIe fogo ficava extincto
pelo descuido della, tinha lugar o divorcio, excepto se
os casaes já passãrão em ma trimonio os seus quarenta
annos. Daqui resultou o proverbio; aquam i,qni illjicere;
isso é fazee o divorcio ou separação. (Veja mais: no
Syntagma Juris uni\'ersi leguroque omnium, anctore
Peu'o Gregorio TI.olossano.) .

Petrus de Valle. itiner. par, 2' episl. 5. atlcsta, que
entre os Chins é costnme, no c::tso de a esposa ser es
teril, unir-se com as concubin::ts, para ter (i1hos deJlas,
pois quejulga-se, como uma cousa mais if:nominiosa, fal
lecersem ter geração, qne acompanhe o defunto ao tumu
lo, em luto e com as honras da sepultura. Eis a razão por
que a noiva chineza, antes de entregar-se a seu marido, faz
preces, pedindo aos manes dos seus predecessores, que a
preservem e protejão contra a ignominia da esterHidade;
pois que em uma mulher casada, a esterilidade foi re-:
putada, entreql1asi todos os povos, e mesmo na es
criptnra Sag,'ada, como uma cousa muito ignominiosa,
Assim Anna, mnlhe" de Elcana, orrereceu sacrilicios,
para salvar-S'e da esterilidade, e oron ao Senhor com o
co"ação cheio de amargu,'a, derramando copiosas la
grimas, dizendo: Senho,' dos Exercitos, se tu te não es
queceres da tlla sena, e se deres á tua escrava um
'filho, eu t'o olferecerei por todos os dias da sua vida!.,
(Liv, I. dos Reis cap, I. 10. 11.) - E Isabel, mlllher
de Zacharia, quando se sentio gravida pela primeira vez,
e jã na velhice, em conseqnencia da prophecia, feitü



pelo Anjo Gabl'if:.!, exclamou com alegria :' « é a graça,
que o Senhor me fez nos dias, em que at~endeu o til'ar
o meu opprobrio (eslerilidade) d'enlre os homens. )
(Luc. I. '25.)

PllItarchus no liv. « de Yil'lulibus tnulierulll /) assevera:
que entre os Chios, em!Jol'a o casamento se fizesse por
meio de UIU simples paclo, e como qualquer outro
contraclO, no decurso de setecenlo,~ an1&os, não se
npresentou nenhulll caso, nem de adullerio, nem de
desfloramento, não obslaule ser a ilha povoadn das
mulheres as mais bellJs e mais sympatbicas. (S. Puf
fendorfdejl1r. nat. et GentinnJ.)

Cesar no liv. V. « de bello gallico» relativamente
aos costumes dos aUligos povos de Britannia menciona,
que lá dez ou doze homens, geralmente lodo" on irmãos,
ou parentes, casavil o-se na mesma occasião, e tinhão as
suas mulberes em comlllum, Os filbos que nascião de
tal communhão, reputavão-se ser a geração daque/le,
que depois do casamenlo social, eslava pela primeira
vez em commercio sexual, com a mãi dos respectivos
filhos. .

Ludovicus Homanus, nrwigalionis lib. V. cap. 8: dos
.costumes dos povos do reiuo de Ca(tCnla, escreve: que
lá, uma mulher vai casar-se com sele maridos, lro
cando alLernalivalllenle cada noite o concubilo entl'e
e1les,'e 110 caso de ter tilho, escolhe pela simples desig
nação, por pai do seu recem-nascido, um os seus sete
maridos, e esle conlra semelhante designação não póde
fazer reclamação alguma. (S. Puffendol'(. I. c, )

Cesar, de bello gall. lib. VI. cap. 21. relativamente
aos costumes dos antigos Allemães menciona o seguinte:
Entre os Allemães reputava-se como uma virtud~ e
gloria, passar na puberdade casta e virginal, alé uma
idade mais avançada, para assim deixar bem desen-
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volver a con5li 1uição do corpo, corroborar os oeno ,
e ganhar a força muscular; julgava· se como uma cousa
torpe c.. ignominiosa para as moças, enU'arem em com
mercio sexual, aotes de completarem vinte ãnnos de
idade. Este costume ohservou-se severamente, para que
dos seus casamentos, cootractados em uma idade.iil ma
dura, tivessem uma geração forte, robusta e sãa physica
e moralmente. Foi a este costume severo dos Allemães a
que alludio Quintilianus dccl. III. comparando os seus
costumes, com os dos Romanos _já corrompidos por
uma voluptuosidade precoce: « Nihil tale Dovere Ger
mani, et sanctius vivitur ad OceanuLl1. I) Et Tacil. de
liorib. Gennan. cap. XIX.• Entre elles (os Allemães
antigos) os simples costumes valião mais, e tinbão maior
força e vigor, do que em outros pai7.es a Ici escripta; lá
ninguem fez divertimcnto dos vicios, c niuguem foi
chamatlo para corromper os outros, ou para ser corrom
pido por elles. )) "Aputl Germanos plus valebant boni
mores, qllam alibi bonce legcs. )) -« emo vilia ri
dehat ibi, nec corrumpere el corrumpi sceculum vo
cabatlll'. ) - E no cap. VI. « Os Allemães são uma
gente sincera, especial uo seu genel'o, e ainrla não
infectada nem corrompida pelos casamenlos das oolras
Dações. »

Entre os \Yisigothos e Longobardos havia uma lei,
que ordenava que, o noivo, quando sc casa, s<'ja de
Ulia idade perfeita e madura, e que elle não se una,
senão a uma noiva mais moça do que ellc. (Childeswioth
in Leg. \ -isigoth. lib. ÚI, tit. I, e no Elementa jl1l'is
Gel'maniei de J. Gottlieb Heineccius.)

As solemnidades ou o rito de celebração dos casamen
tos, entre os antigos AlIemães, cOllsistião na I'ealisa.ção
(10 pacto esponsalicio. Com razão observa J. Gottlieb
Heineccius, na mencionada sua obra, Si CLXXVIII ~que
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os esponsaes entre os ditos AlIemães, dilTel'ino das 50

lemnicJades do casamento, pelo mesmo modo que o
pacto de venda e compl'a, dilTere da realisaç.ão do
mesmo,' pela entrega das cousas, conforme á3 estipnla
ções previamente estabelecidas. Na occasião dos espon
saes, o noivo otrerecia ou promenia certas cousas, COIJIO
dote, em troco 'de sua mulher, e na occasião da
celebração do casamento,enll'p.gava-as elTectivamente, Na
desponsação comprava o noivo a sua mulher, e na
celebraçi.io do casamento, recebia-a elTectivamellle dos
pais della, »

Tacito, de more German. cap. XVIII, conta todo o
procedimento da cclebração dos casamentos entre os
L1ntigos Allemães, pelo modo seguinte: ~ Era, nno a
noiva, Ulas sim o marido que promenia e olTcrecia
o dote, Achavão-se presentes os pais e parcntes da
noiva, para pronunciar-se sobre as olTerta" do noivo,
que olTerecia e promettia. não cOllsas de luxo llIulie
Til, Ulas hoi!?, cavallos com 1l1'1'eios, escudo e espaua,
Em signal desses dons recebia em troco a mulhel·.
que reciprocamente de sua parte ofTerecia tamhem al
gumas anuas a seu marido. Este foi o vinculo de maior
impol'tancia, e os dons, dados em seu symbolo, fori.io
reputados como mysterios sagrados, como assistencia
dos deoses conjugaes; para .que a mulher, por meio
delles, fiqne advertida logo no principio da sna nova
calTeira conjugal, te I' por vocação, defender a sua vir
tude, e pOl' cansa desta, acbar-se em luta contioua; e
ter entl'ado em tal viuculo, p.OI' se fazer soeia dos tra
balbos e perigos de seu marido, partilbando a sOl'te
'deJ1e na paz, guerra e batalhas, Eis os pensamentos, que
]>rocurárão ganhar uma expressão symbolica na apre
sentação das boiadas, cavallos e al'mas.» (I. Heineccius.)

Este foi o rito da celebração dos casamentos entre os



antigos AlIemães, o qual para grangeal' aos cnsa('s os
etrritos legaes do casamento, el'a necessario que fos'le
seguido da recepção cm tboro ; isso é, da cohabitação e
concubito,

Que a recepção em thoro fez a parte mais essellcial
do casamento, prova-se pela lei Saxonica, proverl>.
lib. 3, al'L lt5 : cc Das Weil> ist ihres ManDes Genssõill
in allen Eh'rell und \VUI'den die <.ler Mann hat 7.Il hand,
alssie in seinBetle tl'iu.» (A mulhel' fica consorte ou
socia nos bens e dignidades, em que o mari<.lo se acha
quando ella entra pela primeira vez na sua cama,)
E li\'. I, art. lt5. « Ob wohl ein Mann seinem 'Veib
nicht eben wuerdig wer, ist er <.Ioch ihr VormulId, nnd
sie, scine Genõssin, unde tJ'ilL in sein Recht, wcun sie iu
sein Belle triU. » (O homem, embora seja de uma familia
inferior;í de sua mulher, fica tutor della, c a mulhel' ~tla

consone, e entra no liSO dos seus direitos conjugaes,
quando a mulher entra pela primeira vez na sua cama.)
-(Veja: Geol'gii MelchiorÍs de Ludolfdicti, dejul'c ft!lIJ.i·
narum illustriulll tractatus, adjura Gerrnani;E potissimum .
:!ccomodatus. )

Temos exemplo a este respeito DO « Aeneas Sylriu~, in
vita Fric1el'ici lU li onde elle nana que, depois de teL'
elle (o imperadol' Frederico) recebido em Napoles a sua
noiva Eleonora Lusitanica, pal'eci a querer adiar por tempo
indeterminado a celebração do casan;cnto, <tner pOl' mo
tivo de evitlll' ter uma geração italica, quer pOl' tel' onU'as

intenções em vista. A virgem noiva contristou-se P/)l'
esta razão, julgando-se desprezada pOI' seu noivo, o ql1e
obsel'vando El-Rei D. Atronso, pedio ao Imperador', pal'a
que elle finalmente recebesse a sua noiva Elconora em
thoro, E elle (o Imperador FI'edel'ico) por antigo costume
teu onioo, mandou apl'omptar nochão uma cama militar,
e deitando-se por ahi, recebeu em presença de EI-Rei D.

CAS, 7



Alfonso, e dos grnndes elo impf'f·o. enLre os seus braços
a HI:t lIoiva Elellnt.ra, marujou c]lIe os cobl'isSPIIl ambos
('Olll a mesma ('Obel'lura, e deu UITI hl-'ijo em slIa noiv".
dl'irada a seu lado, e depois disto levanLál'iio-sc 1Imho~.

symholisando por lal pl'ocedimelllo a ('(r~'cluação do
('asalll('lIlo pela Iecpi'çrlO CII1 Lhom. As gl'andl's senhoras
da Hl'spallha, prl'scllciaudo esle Pl'Ocf.QilJ1I'1I10, Iic';írão
f'SI'llIHlalbadas 111'10 aeLo do Imperador, e pl'llfl'i-.o 11 EI-Rci
n. AIl'o 11 Sfl , ";'IIIC lIilO consl-'lIli~se na eXl'cllçiiO de 11m faclo
tão impurlieo em pl'esellça de todas ellas. EI-Hei porém
ri()-~e llr'sla observação', e ohsl'l'volI com all'gria O proce·
diull'lIl0 dc'sle coslume Ião r.sll'anho ('01110 nalural. ~ 
(Hl'illl'CciIlS, EicllIellla juris GCI'UJnlJici Tom, I. Lil. X.
de ritu IlllpliaI'UIll.)

Qualldo o ('nSnllH'nIO ~e c/fecluava paI' meio de Procn
radol', e"Le inlroduzia o sell pé calçado 011 d('scalçacln,
dl-'baixo da COb,~l·tUI"\ Ja cama IIl1 leial, cm que se acha,'a
dl'ilalla e cO\.)f'l'la a noiva dl~spos"tl(l. c 1'.!tiJ'3va-o lo~o,

s)'lllbolisélUdo assim por esle filclO a celebração dn casa
011'1110 ppla I'ecrpçiio el1l l1l01'O. Daqui o provel'hio Gal
Jico: II f'el1lllle gagnc sou doail', à mclll'C sou pied. D

(H~ine('(~illS loco cil.)
Bal'llahas Bl'isson,derilll nllplíarlln1, pago 20,falIando

do ('asalllcnlo clOo; HOlllanos, 1~lrpclUael(J POI'III('ia ele COI\l

JlI'a, ou pela IlIllllcl'açiio de lI'ClC moedas, obscl'\'a, qnel'Sle
costllme passou pnra a Gallia, pelns colonos il\1l1ligrados
da Allemanha. Oull'OS porém s('~ue11l a opinião contraria,
assPH'I'ando qUI', furão os Allemãcs, qlle adOpl<lrií{J dI s
:tllligos Romanos o lal CoslUII,C li" ra aJ'-se por nll'io de
compra. J\ssim Locc(·n. Anliquil. SlIeo-Golh, lih, n,
C<lp. XXIV, diz: ~ Jlle vero Il'gilimlls el POSll'I'is tradi
tus mos 1'51, IIL si qllis amlliaL nllplias virginis, illills pa
J'l'n11'5, ali t. his llt!fll nClis. tutores, aul consa ngll incos e:>
nomine con\'cuiat, l(ui, si aelsenLiaulur clIm dcsidcr..110
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prtcntis clesirle\'io Spt10 alia io 11I';es:l!llia lC'slium illf'uo
111\' ~ lIui lIluluis IJromissi' ct dunis, SpOIl 'us ct !'poll'a
rutllri lidf'1lJ paciscuutll\'. Id (IUúd coelllplionis ct imagina
riCE \'en<!iliollis ex pri 'co f.{olllano\,ulll rilu, et laudem in
manulIl COII\'cUliollis formam quamelam sapil. Qtlam
til'luat ista velus Sueonlllll forUlula: Braud-/i..J]J r1rir /i.:z
i. r. coelllpli(Jn\~1I1 spousaliliam lihere. »

~l'.ia ondc róI' a ol'igell1 elesle costume, a v('\'(1ade é,
que clle vigorou tauto \'nlre lodos os poros da alllj~a

AIIl'ma Ilha, COIIIO la ilibem enlrc os da alitiga Gal! ia.
Assim II/l1a anlig.. Ipj 111)5 S.. XOIICS lil. VI. ordl'ua que,
aquelle que ,~e Clf.w/r: lerá (f elar Ire.Unlos solidas (lIIocdas)
aos pais dnllo!,a. J\ lei da Burglllldia e Saxouia chama
cXp\'I'Ssameulea la11lllillllia: opre?'o da compra lIupcial,
Oll o preroda 7n1'Ç,I. que se lomll cm NISlllnen{o. E Gn'go.
rio TllfOllio iII Gl'sllb. Fl"all(;Or. Epil. cap, XVIII nll'lI

ciolla: <]111', " os Pllviados. 0'1'.. 1' 'c~ndo pelo alll igo t:os
lume Ffilllco·Gallico, olil/o e dellal io, dcsposa\flo a
noiva por parle do Chlodov<ci. Jl

Das antigas le.is dus .\ IIt'mãt·s c Franco-Gallos põele-se
la'llhem cOllcluir, que os c IS:Jtnculos só se cont/'aclavfto
COm o consentimcllto dos pai~. ou I'C_ pcelivilll1Clllc pa
rl'lIles. D,'qui o 11I·ovel'hio. no CI'I'gorii TUl'ollio ll,st.
lih. IX, l'ap. XX.\. li I. " p,)I'l(lIalllo 10maSI(~ tua lllulltcl'
sem o con ClllillH'lIto de . CIIS pai:, ella 11110 sc.-.i a lua
cunsol'I\'. D (VI ja : Ht'illcl'cius 10t:O <'iI.)

Entl'e os allli~os AIl"lIIfH~S IIno sc dissolvia O mnlrimo
nio, sell;IO 1)01' causa do adultcrin. A~sil1l Prllcopius, 110
liv. IV. t/(, b/'llo GOlhico. diz: " Bal'iJaros illos sponsas,
uisl oh slupn/lll. lIon t1illlilt'I'p. D

A fé, c a palavr" 011 prOllll'ssa lima v('z Ifada e feila
('nlre os antigos ,\lIc'mfll's. I'ra de lallla sanlidade. CJlle
rl'pllla\'a-Sl~ como 11111 s<lcl'ilf'gio c illralllia de lião as
}ll'ceuc:.cr c oiJscrvar. 1)01' csla raz.io clllrc elles a des-
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ponsação por si me mo, já linha o car'ncter de indi solu
bilidade do matrimonio. Assim Tacito,de morc Gcrmnoor.
cap, XlX. diz: (I EHes (os Allemães) tema fio para suas
mulheres sómentc moças virgens, e Ira tavão com ellns
sobrc a sua SOl'tC futnra e "ato conjugal uma vez só. »

~E Procopius, no bello Colho lh.l V: « Aquelles barba
ras (os Allemães) dedicão á pndicicia tanto cullo c tanta
reverencia, que entre eHes, a moça ullla vcz prometlicla
CIU casamento, emhora casla pelo seu corpo, I'cputa-sc
jú como corrompida pelo seu e tado ; isto é, não sc
reputa mais como soltcira. t - Foi em razão desle carac
teJ'lirme e por causa da santidade da fé, com quc clles
tratavào o negocio que Tacito não dlH'idou asscverar:

u Mulieres GermaniE, sic llnum accipiunt ruaritulll,
quomodo unam vitam ; uc ulla CORitatio ullra, nc Jongior
cupidilas, ne tamquam maritum sed tamquam matri
monium amen\. » E mais abaixo: cc enhum morLal é
capaz pl'cced(~l' aos AlIemãcs la firmeza da fé. II -Mos
tre-me S. Revm. um povo cminelllementc Catholico.
onde a fé conjngal é tratada COlIl uma firmeza ([o ca
racter e uma conscicncia scmelhantc? 1. ••

Eis as leis c costumes, em negocio de casamcntos,
vigentes enll'e os dilTcl'entes povos da antiguidade, e
consignados, segundo os escl'iptos dos mais afamados
Historiadores e Jnrisconsllltos.

E' de suppõr que esses Escriptol'es, tocando em ne
gocios de casamentos, coosignúl'ão nas snas obras
3l]uilIo, qne julgárão como mais esscncial a tal res
])eito, e como eHes, nem por palavl'3 meocionão, que
na celebração dos casamentos, n iOlervenç1ío religiosa
ou do Sacértlocio era necessal'ia, e qne della licavão
pendentes os elTeitos civeis do matrimonio, dnqui de
ve-se concluir, que se a tal intervenção religiosa oe
corria na celehração~ elJa não figurou no todo proccrli-
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menta, seniio como um acto meraUlenle arbitraria e
accessol'io, pois que, no ca o conlrario, seria preciso
aCCllsal' os mesmo Escriptol'es de miscraveis~ eSlupidos
c ignorantes, porque tratando elles de proposito sobre
os negocios de casamentos da anlignidade, consignárão
a re peilo o supedluo c accessorio, e deixárão elD

tl'c\as e em relicencia o lIlais e sencial e mais neces
sario. Neste ca o e com emelhaule presupposição,
scrão com CeJ'lCZíl os aulores anonymos de S. Revma o
S,', conego Campo, qne teriio a palma e gloria,
sobre um I1erodOlo, Homero, Stob<co Aenens, Slrabo,
Valeria Maximo Plutarcbo, Tacito, Cre ar, Tiraquelli,
Sigoil, Salden, Heineccius e oulros Ri toriadores e
Chronistas da nnligidade, Portanto, uma semelhante
prcsupposiçiio e <lssrrçiio, poclcria adoptat·.se para fazer
orl'uSCílr a verdade peranle uma massa igorantc, lUas oão
para inSlruir, esclarecer e COOVencCl' o espirilo hu
mano, suscrplivcl e aspirante aos conhecimentos Ii\'l'es
do filJ)atismo e de toda prevenção ilIu oria.

Uesln ainda occupar-me especialmente com as leis
e costumes dos mais ilJuslrados povos da anlignidade,
n sabeI': do lIebrêos, Gr'go e Homanos, em referencia
II mcsmn uHltpria.

ÁS LEIS REGULAMENTARES DO ~IATRIMO 10 E TUE OS HERUMs,

o Rev"'o Sr. conego Cnmpos, para vErificar a sua
assel'ção, pela qnal elluo(:iou: que enlre os Hebrêos,
cama entre os outl'OS povo da antignidade, foi ao Sa
cerdocio, a quem competia ,'cgular e dirigir os negocio
de cnsamentos, achou suficIente mencionaI' que: • Pas
sado o tempo pall'ial'chal, o mesmo Deos estal:releceu no
Lcvi~ico novas leis a respeito ela celebração do matri
monIO, leis (11Ie Moysés ('stl'ictamenle faúa obsel'var••
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A' "isla elesta assrrçfio s(:ja prrmillirlo pnhlkamrnte
pro\"Ocar a S. Re\ItI", parél que apulllp, os C<1pilulos
do Levilico, qlle no 5"'11 enlrllcll~J' tl'alijo das leis de
('('[ebmç io do matrimonio: rias l{'i.~ ,/'Ie orc!"n'io tT rrl/'
bmç ia do 111f1trmonin rom. a illlt'I"L'{''I1Ç ia do StTct'rtlocitl,
pois filie CII, na Bibli I, em lo,\o o 11'f1l!\d,) do Lnrilico,
IFio cncülllrei c;q)itlllo alglllll C:OIl\ ns Ir.i~. (IUC man
drIo excelllal' ii cc1,·I)l'ac;.io do mall'imollio, com a illler-
VCIIÇflO rio aCl'l'dOcio.

H. EI('azal', C('lIlnrn Bah. ad IiI. Ja1>imora diz: «rra
por lei, entl'(l os H"hl'êo!', filie cada I1n li\'e-se aSila
mlllhcr : pois !I"e () homem sem 11\111111'1' niio é ho'nem, •
- ( (r ()III'mlihct 1JflminCIn cui non <'sl UX'lI·. non r~

SC hominem.» -) E ('ln jJ{,I"Psc/1 rllúb" XX.XIV:
« A<JIII-lIe !I"e lliio ohscnn O mandamento rl'lalil'élmp.lIlc
á mulliplieaçflO do {;('lIel'o humano, é IIIll aS!'<Is'illo, ~

- ( U (-)lIieuIIlIlIc lll'gligil priCl:eplUlll dc 1lII1IIipli"allclo
humano g"ncl'C', es. e "l'luli hOlllieidam. " -) .Iloy.,h
111 lIi,nonúlr's 110 Ha!<ll'!l. (·aJ!. TV. nlC'IIl'j1lna ('om" PI'O
\'cl'hio: II Todo f1lJ'Iclle {I"C fi'Z allgmf'nlal' o 1:;l'ael ellm
1I1J1él altll:!, (!"asi edifil'(1 o Illlll:do,,, \" QuiclInqllu ndjc
ceril animam nnallJ lsriwli, <JII:lsi tIlllllllu:n te lificat. ,,-)
HC'illceeills ad leg. ,Jlllialll. e J. S:Jlden jll" nal. (lL (;1'111.

jll~t. <Iis['. Ebra,::ol'.-Dcsscs pl'illeipios e lei' do Hchrêos
é facil concluir. que nill's tratavõio o ca'lalllcnLo nrlll como
UI1I neLO de cullO divino, nlils sim como lima iIII pie:
olJrigaçf1o nalural, [l1"Ov('nicnlc ela lei da CI·C'açiio. - Foi
por esla I'azóio que elll'sjnl~úl,.i() eonllllicilO, a po! 'glllllia.

O Lcvilico, no Cap. 'VIII. 6 - 1 . cstalll'lecl! COIIIO

impedimcntos de lIIatl'jlllon;o, a I'.on, ilnguilll:id,lll • affi
nidaclc e parentesco até certo grito. - E In~o 110 verso
20. diz: « :\;io tel'ús copula com a 1ll1llhcI' <Ie teu pro
ximo, nem te mandlal'<Ís COl1l semelhantc uniãu ;. e CIO
seguimento nos versos 2i. i3, c 2/J. prolJibe os cou-'
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cnbilos e commrrrio spxual. conl1cmn:ulm: pela nnlurrz!I.
Tudo iSlo lião aflresf'lIla ainda cousa algllmn, para \'e
riliear. quc elllre os Hc'hrêos o IIlé1trimollio foi confiado
110 Sacl'rdodo, segundo S. Uev"'· pretende na sua I'C

ferida lhe e.
O Cap. XL . rio mesmo Levitico, verso 13. e t 5. diz:

• Nüo call1lllniarás o tcu proxilllo, nem o opflrimarás
com violcllcias, .. Nüo far;ls iuilJuidade, nem julgnr;ls
iujus:ameutr, l> C no verso 20: « Se um homr~u dormir
com lima lIIulher para abusar dl'lIa, que seja escra,'a, c
estver de~po_adu, .•.. serão aUlbos açoularlos ... l> 

Nos \'ersos :,:L e 36. " Se algum cSlrangeiro habilar lia
V()~sa Irra, e mor,\I' entre \ós. 11:"10 o imflropereis; lIIas
cstl~ja entre VÓS, como se fos:e lIalur."; e o nllltlrl'is
como n vós meslIlos. PorlJue t:llllbem vós fostes cstran
geiros na terra do Egyplo, D - Foi lalvez esla II'i, que
nulorisou a S Ex' o Sr. Bispo do lIio de Jaueil'(), para
tirar cm nome !lo Calholicislllo :10 estrangriro Shopp, a
s'la mulher, (l uui-Ia pOl' polygalllia ao lal cidad;io II1'a
silpil'o? - E foi esta 11I1'501.1 lei que lIutorisou a S. Ex' o
Sr. ni~po rle P~rll;)lllllllCO para fulmiuul' cOlllrn os ('5

ta'allg~iros, hallilauLr'S lIesle paiz, lia sua pastorai de í de
OUlulíro de t8j8 ? ! , ,

O Cap. XX. do mesmo Levi!. no verso 10. diz: II Se
nlgut'llI abusar ela lllulhcl' de outro, e cOllllllellt'r aelul.
terio com n lTlulher do Sl'U proximo, 1lI0lTÜO de lJIorte
assim o atiulll'I' I, COIllO a adulll'ra, II

No f)eutt'rullolllio Cap. XXIV se diz: IISr. 11m homem
tom<ll' Ullla llIulher, e a til'el' cOll\sigo, e ella n:"lo fór
agradavcl n s(~uS olhos, pOl' causa d'alguma fealdade,
fal'ú um eStTiplO de repudio. e o dai'''' lia llIão. c a
desped l'iI de sua casa. II POI' esla lei, como se vê, esla
hdecI~u·se o divol'l:in arhitr'al'in, e semailltcl.I.cllç:io (lo
SilCI rJocio. Se a cdeil.'ação do casamunlo e[ccluava-se



104

entre os Hebrêos, como um acto de cnlto divino e com
a inlerrenção do Sacerdocio, assim como o pretende o
Revmo SI', conego Campos, é preciso aCCllsal' a men
cionada lei de divorcio de absurda e inazoavel, pois qne
ella entregou os resultados e clfeilos d~ um aelO religioso,
exec.uw<.los com a inlerrenção do Saeel'<loeio, á mera
arl.>ilrarie<.ladc c ellpricho <.los maridos: para enlflo niío
cahir nesla lIccusaçiío tr.llIeraria, serú mais conveniente
pl'(~suppôr, qne os casamentos enlre os antigo Hehrêos
não se elfcctu:'lrflo como um acto de cufto <.livillO, e que
a sua legitimidade não CI'3 pellllenle da inlel'\'cnção do
Saccl'<locio j maS realisúrão-se pelo moclo dc um qual
qner onlro contraclo, pelo mutuo consenso dos respec
tivos, e pai' tal razão ueixou Moysés sujeita lambem a
slla dis oluç:io ao mesmo arbill'io humano, pelo qual
elle ficou conlraclado, Aquelle argumento: « Dcos per
millio por meio de Moysés aos Israelilas o replIuio, paI'
causa de elles terem scntimenlOS muito enulIrecidos; eqlli
"ale ao seguiule: « Oeos, como Creauor e Omnipotente,
deciuio-~c na sua eterna Providencia. a guiar a sorle do
povo de Israel, para um melhol' caminho: pOl'tanto
deixou a elles que fossem m<Íos Ilaquillo, em que ellcs
quizerão ser máos. » llm semclhallte argumento póde
t:ll\'ez passar como hem theologico, mas eu como leigo
e sectario ,Ia recla I'aziio, não duvi<.lo apontaI' a sua
applicação, na viua social, como bem anti-Iogir:a e
qUilsi absurda,

No DeuteronOlllio cap. XXII, versos 13-21, se diz:
• Se um homelll casal' com uma Ululher, e dcpois lhe
crcar aversão, e buscar prelexlos para a repudiar, im
pUlando-lhe um cl'irnc vergonhoso, e disser': cu me
recebi com esta· mulher'; mas quando me fili dei lar
com ella, não a achei virgem j seu pai e sua mãi pc
garáõ nelJa e leva.'ilõ conlsigo os signaes da sua virgin
dade aos Anc"ãos da ciuade, que estão á porta, e o pai
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dirá: eu dei minlla filha por mulher a este homem,
mas como elle agora tem aversão, impõ~-llJe um crime
~'ergonhoso, dizendo: e.u não nchei virgem tua /ilha; e
com tudo ei aqui os signaes dn \'irgintiade de minha
filha; ao lnesmo tempu e tonderflõ a roupa na presença
dos Anciãos da cidnde, E os Anciãos daquetla cidade
pegarilõ no marido e fa-Io-hão açoutal', condemnando-o
em cima a pagar cem ciclos de prata, que ctlo dará ao
pai da moça, ... Porém se aquillo que clle oppõe é
"erc!ade, e a moça não se achou Yirgem, lança-la-hão
fórn das portns da casa de seu pai, e os halJiwhtcs
daql1ella cidade a apedr('jaréÍõ c faráõ mOI'l'el' ,D

Eis uma outra questão divorciaI, cuja solução eITec
luou-se tamueLn sem a intervenção do Sacel'(iocio; (}
assim pódo-se conc!Hir' que entre os antigos lIel.Jrêos o
direito de regular e dccidil' em negocio Ile cnsamentos
compctia não aos Levitas ou Sncerdociu, mas sim no
Jloder temporal, quaes forflo os Juizes c Anciãos, cons
tituidos em cada cidade,

Que entre o Hebrcos antigos o mall'imonio não era
reputado nem tratado como um nclo de culto divino,
mas sim como uma simples obrigação n<Jtural, dirigida
nos seus en'eitos para certos fins temporaes e lIlulHla
nos, prova-se evidenlemente pela circulllst:lncin. que o
CUILO divino e as solemniuades religiosas eITcctuavão se
cm commutn e sem ditl'erença entre toua :JS triuos lIe
151'ael ; o negocio porém 110 mall'imonio, achava-se isolado
e em separndo por cadn tribu, pcln maneira que, pessons,
embora ambns do povo de 151'ael. Ulns de ..duas t.lif
ferentes tribu , uno podino unir-se CIII mntrilUonio,
segundo a lei, e iSIO pela I'azão, que os heM, e bel'anças
de uma Iribn nflo se confundissem pelos casamentos com
as de nma onll'a tribu, mas ficassem )1al'a sempre em
separado, li E todas as mulheres tomaràõ lual'idos da
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mesma Iribn, para que as herança ficassem nas famí
lias.» (Nnmeros c;'p. Xi 'VI, 8.) POI' esta Il'i àloysés
)1ro\'ou evidcntemente qne elle ~1I1(Tou e Iraton o nego
cio de casamentos como nlll meio para CI'I'IOS fioS

telllporacs e politico, e por i so IIjeilou-o éÍ illllllN.liala
dispo içiio do imperante civil. II E Booz disse aos An
ciitos e a lodo o povo: \'6 oi hoje leslemullhas de
que entro a po suir tudo o que cra de Elillll'l 'eh e
Quelion e Mahalon... , e de que receuo por mulher a
Ruth àloabila, casada que foi com ~Iahalon para ('U

fazl'r rcvivrr o nome do dt.fuLlto, na sua herança....•
(BUlh. cap. IV, 9, 10.)

A3 LEIS REGUL,U(ENTARES D'l MATRIMO '10 ENTRB OS povos
DA ANTIGA GREca.

J aliO Antiorheno, cham<ldo lambem .lInia[", no en
m<lnu 'cripto que e aclltl consel'\'<ldo na bibliolheca Oso
niellsi, folio "lho diz: « O prillll'iro "ci da Crcria nlllign,
Cecrop , lII<1odon por nm edilo quc cada umn da moças
virgclI 00 se!f i01p('rio, se uni_ elU em matrimonio a um
mnritlo só, As mulheresa im casadn chamnvão-. e na "'''is
lação, "'ymp/ws isto é, fonte, pela rnzão de elln parirem
e dei).areLll nhir das sua v~ia o leíte como umn fOllle
m)'sleriosa. Antes do rcinndo til' Cecrop , a Illlllh res
nas pro\'incias de lIica, Athena_ e oulra vizillhança,
pralicimio o commercio eXlIa!. pel ... maneira das be la ,

sem unir- e a um homem com fé conjugal e por um
vinculo mais duradouro. Elias Dão erfio socia ou con
sortes ue UUl eerlo bomem, como marido; ma (1"\1,'10- c
com lodo , conforme os eus capricho cobabilalldo
POI' algum tempo com lIm, até que nfio c adias. e di 
posta ou não fosse despedida, para procurar uma nol'~

cohabitaçiio na casa de um outro••
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CI'CTOPS, ('ontcmporanco de Moysés, retirou-se <lo
Egyplu para as 1)I'olincias de Allica c Athenas, e
en'ou ahi o I'eino dos Alhcnipnsps, 2'Iá3 annos depois
(Ia cl'eac;iio do mUlluo, ou 1()OO 'IODOS anles de Jeslls
Chl'islo.

EIII' aholindo nas dilas pro, il)cins os antigos costumcs
bal'bal'os, PI'OVI'II-as da' IC'is IIccessnl'ias.

J~III conSNln('ncia dl'sla I'efol'ma, as moças c mulhel'cs
athcniC'lIscs c da \ izillhança apresl'utaudo selltimenlos c
coslulll('S mais pudicos, coml'çár:io a tlnil'-se aos homells,
como mal'idos, ('ln um \'inculo mais dUl'an~l, e mesmo
aqllellas qUI: se achar;"1O já qnasi cOI'!',)mpidas, prillci
P!úl'ãO a lilllital'-sen um só hOlllem, esr:olhclIclo a alguem,
cOllforllle o ~eu goslo, para te-lo como marido Ic'gililllo.

Esla illSlill1ic;;iO dI: Cecl'ops ganhou IIIHa approvnC;,io
geral ellll'e lodos r.s P0I"()S da Greci:\ anliga , c foi
acc'ila O iUll'oduzida tamucm Da' outl'as provincias
vizillhas,

Por callsa (losla lei, Crcro;1s foi chnmaclo Li(ormi.,
islo P, dc! nalur('za duplicc; porqualllu. elle fez por ('sta
S I(l ins;iluiç:iiu que os filhos. qu!', olé enl,io, nf10 couhe
Ci[IO senão as uas m[lis. lenflo por pai pCl>soas incertas,
licar;io habilitados de conhecer tomhem os seus pais. lia
)lI'ss~a dos marido dE suaS mflis. ( Veja: JOilllllis Sal
dPlli, j/l,~ 11111, ri Cel/l. ja:, UI disco f..'úrwor; e ,\ IhellaclIs,
IiI>. 13, cap. 1; no S. Pu U·I'IJ(I .. rf. ; P. A, TirélCJuclli,)

Foi r~la nlOllogélmiil, instituida por Cccrops. a que
alludio Euripidcs cm 5101.la:O, Sernl. 50, qucixando-se
das leis rcgulamelllart's do matrimonio.

I As lei nIlJl('jilC", diz cl1e, são Ulal ol'ganisada , pois
que, para a felicidade cio homem é Ilwis cllnvcllienlc ler
lalltas mulhrl'(,s, (1lWlllas clle é célpaz de sustentélr,
podrlldo rSCOlllf'r enlre el1[1s as boas e guarda-13s, e dcs·
ralel'-se fias más e illsuppúl'laveis ; mas hoje loda li cspe-
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rança e felicidadc do bOlDP,m, a tal re peit.() ach:;"io-sc
a'l'I'i:catiamentl) pendentes da posse de U'lla Ululher só, •

Cccrops promulgando a sua lei sobrc matrimonio,
limilou-se a ('stahclec('r a monogamia, S('IU prescre"cr
rito algulU a respeito da sua cl'leuraç;io, e IlIcsmo sem
<1et<'l'Il1illar a habilidade das pes oa entre as quaes O lI1a

trimouio pudesse tcr lugar. Aconteceu por ('ste modo
qu<', me '1110 <h-pois da legislaçi"IO de Cecrops, lic;'lr;io PlD

Yigor os malrimonio ince tuoso , isto é, casalll('nlos
enlre inniios e irmfws, c oull'oS IHoI'('l1les e con 'angui
neos, assi,n como i~ o era naquelle lempo Ulll costume
quasi geral enlre todos os povos, a que allude Ovidio,
lia MC'\amol'ph, liv. X,

, , . , " GenLes tamen e se fernntllr
a [n qnibus el naLo gcnitrix, ri nala parcnLI
" JllugiLur IIt pil:tas geminalu crc aL amore. »

E Euripides no Andromacho; "IJllju molli e lOmnc
h;lrharicnlll gcnus, Palel' enilll lili;n, el liliu lIIalri
miscellll', sorol' il(~1II fralri . , , t\equtJ horum quid pro
hihet Icx, II

1';0 lempo de Cecrops os matrimonios incestnosos
vigol'aviio I1Icsmo clllre os Hebrí!os, poi' que foi muilO
d('pois, que l\1oysés no Le\'ilico promulgou a lei coulr3
o inceslo,

Os gentios Da mylhologia nprcsentiíriio me mo Os
seus Deoses, "cullil.1os ell1 ea am ~1110 incesluo os.

Assim no Egyplo, segundo I'crere 1)io~lol'o S:culo, no
liv, V. a divilldaue I:is \'ivia em CClnsnrcio com o seu
JlroJlrio irmiio Osil'is, c dclles nasceu Hippocrales, con
forllle ;llIest.. Plularcho, irllside.-Tamuem Oviuio no
liv, IX Met;lmorph, diz:

••• , (f DI nemfle snil~ Inbere sorol'es :
• Sic SalUrnns Opim juncLam ~illi sanglline 1111xit ;
c Oceanos Telhyn, JUllonem Ueclor Olympi. II
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Foi por cste costumc geral, que mesmo os hnmens
mais eminentes da allliguid<lde, não r('pulando crimi
nosos c illicitos os 1lI3L"imooios incestuosos. II II i,.... o-se
em cn amento com ns sllns proprins innãas. Assim
Homero, no li\', X. de Odysséa menciona, filie o rei
Eolus, allamelll~ querido mesmo dos Deosrs imDlOrl3l's.
por ('ausa dc suas virtudes, fez casal' os sells seis lilhos
com olltras lantas suns filhas. A que se referc Uvídio
no liv. IX da Melamorph.

« Al non Aeolidre thalamos Linmere sororum. J)

51raho 110 IiI'. XIV. Diodoro Sicl/lo, no liv. de reblts
fJf.~lis Philippi lIflcedonis cap. 8, e U/pimw lia intcl'
pl'ctaç:ào dc Dcmosthcncs, allestfio qlle ~IlIusoleo Caro,
o rei mais justiceiro, linha por Illlllhcl' a sua irmiia
Artemisi.t, Talllbem Cleopalra, Bainha do Egyplo.
unio-sc cm ca amp.nto com o seu irmão PLOlomeo. POI'

isto.diz LlIcaLlo liv, X.

• . • • « 'u(lsit soror ímpia fratri. J)

Cimol1, o varão mais dislillcto cnlre os Alhenienses,
vivia Cm matrimonio com a su,\ irm'1a glpinice. sc
gundo allesta Aemilius Prohus, no pt'Ologo do li \ ro
de E.rce/ll'nliblls bnperalo.'·i!Jus.

Solol1. noveccnlos CillCOCl1la al1nos depois de Cecrops,
chamado para rcol'ganisal' a Hepnblicil dos tllhcuiellses,
pel'luillio. por lima lei cspecial, :is mulhercs dos maridos
ilhpotcntcs, exercer o commcl'cio sexual com os pa·
relltcs mais proximos dos seus rcSpeCli\'os marjtlo~,

scglln(lo allestil PIlItarch(} na vida dc Solo 11,

T('rcnLio, cm Adelphis, e cm Pltormione assevel'a:
que cnlre os AIheni('nses havia lambem lima lej, qll~

obrigava a ol'phãa, casar-se com IIIU dos scu,; pal'elltes:
mais pl'Oximos. f:.ei qllasi aualoga áquclla, que. vigurava
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entre os Hehrêos: c da CJnal Caz lTlrnção lambem
DiodoJ'o Siclllo no liv, XII da Bl!J/iolhf'crt,

Ari~toleles lino [>oli/i('orlll11 IlI, cap. XV, Caz mrn
ção dos preCeitos da mocidade e das lIIulhrres, dl<l
mados guiuecomos, cujo :>CIi\'io cra irrspeccionLll' que
as mulheres se con ervas 'enl lias suas ca as c enlre as
SIIilS or;cupaçõts domeslicél~, ap"I'srulando pai' eSlp 11101(0
lIlIla \'ida llOoesla. E 110 liv, VII. trata das condiçõrs
dos casamento. , dizendo qlle. em negocio de casan1l'ntos,
é pJ'.!ci 'o allcl1uer-sc tamlwm ú idade dos coulraclall(r',
e e lilhclece IImél dillcrl'llI:a de df'z e nOle allnos. entle
a idade da moça, c a do bOlllrm, para uui ,lo;; 1'\11

malrimonio, df: \IIodo que, a mo<;a ante dr. df'zoi:o,
e o honrem allles de trinla e sele anno.. IIftO pOlh;io
casar-sI:: Leudo em vis la a capacidade jwm des('lIvol
"ida pal'a a robusta prol'I'C'aç;io c <l COiIlCil!C'IIl'jll na
idade, para que os ca!>aC's chl'ga sem imultalwallH'utt',
e ao n)('SIllO tempo ii época ('m que o illslillcto Sll
Ãual vai C:SIIlOI'l C '1'- C'. Como lima época lal, aponta
elJe a idade de cincornw annas IJ:lS lIlulhl'rf's. e a de
selpllla allnos 1I0S 1101111'115. (Vl:'ja mais, ArisLOtcics, libro
Polilirol'ltll1 I. t', e Cólp. XV.)

Ari 1011 em Slobal'o Srrm. L 'XIII :lIlrs\:l: Ijllr a (pj

d.JS ES,lill'l;lnos marcar<l lima 1J('Il:! COI'dI',\ a'lIlPII('s,
qlle perlllan('c 'I'cm 110 celihalo, dcilllle clIlIll'a ;1l111t'1I.·s
que se ('asarem lardr, c lalllurlll COlllra :lqlll'lll'S '1ue
se c:l~arClll mal, O Sollpil'Os, COIICUI'nJ(~ lIarra PIII
tarchus in Lycllrgo, forão rxl'lllso' do (' pr.('la~lIl() de
llltlos ~Ylllnaslicos. e dllr;lI11e o illl'el'lIo forflll ()uri~adt s
pas 'ar llt'Js 111'1<15 rllas, c c,lIIlaJ' os hYlIIlIO', CcilOl1 cnlllr.•
si IlIeSlIlllS. (V"ja: IIp.illcrc:lIs, ;ul legclIJ Julialll cL
Papialll PoppaeallJ.)

Na l"I'pllulica dos E~póll'tanos, Lktll'Sfl, 5r~IIIHlo Pil!
l:lI'cho mCIl.:iona lia vida do IDQSOIO, - !l.ll'a rerreia/'
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os mais desgl'açados sentimcntos e o VICIO ele zrlos,
permitlia o Iroco das mulheres, entre ns familias ho
neslas, COl1l o fim de ennobrecer a sua gerarão. O
marido tinha O direito de empresté.ll' e dar cm COllCll
hilO LI um moço bonilo e bcm feill), a Sua mulher,
com o lim ue leI' por este moclo filhos virulentos, 1'0

hllSlOS e 110 mesmo tempo formosos. Em rcferencia
a esta lei e coslume dos E. pal'lnllos e outros povos da
Crecia, mencioua Tel'lulianlls Apologcl. cap. 39. « Ex
illa credo maiorum et sapielllissimorum disciplina,
Gr.rcI Socralis el Homani Catonis eXp.mp!'l, CJui uxorcs
suas, quas in llIalrimOlliul1l duxerallt, amicis com
HllIllicavcrant, liherorulII creandorum causa. n -E não
ohslaule csta lei e costume matrimonial bem sillr\ular',
foi no tcmpo de Lycllrgo. (Illalldo Esparla gozou ue
maior bem-eStar publico e clH·gOII a um eslado mnis
fiort'scellle. segllndo alteslão Cicero, c todos os es
criptorl's da anliguidade.

S,t1yrus HierCJllymus, Hodius e Laerlius mrncionfio:
qlle os Alhcnirllses, parn fazer rena ceI' e l1Iultiplicnl'
o povo, que licou lIIuito dimillllido pelas guerras COII

1i II lias e a pe.,te. que ÚS \'(;leS g"assa va co III fu reH'
elltre os hauitnnles da republica, decrel<Íl'tlO por uma
lei especial, ser licito, nlém da sua mlllhcl' urballa,
unir-se em ca amento lambem a uma Ollll'a. com o
fim til' Illllllipl:cal' a ~lIa geraçiio. (Vl~ja: Pelit. I(·g.
AtI. lib. VI til. 1. in Hrinl'Ccio ad legeUl Ju!iam e ra~

piam PoppaC'am). Foi cm consequellcia desta lei que
Socl'ates, lllém de Xantippen, casou-se tamuem com
Mynhó, /lelll de AI'istides, Eu ripides Inmurln unio-se
em caSllmento com dua mulheres, mas tfio dcsg..-açada
mente, qne cm conseqncncia da pcrversidade d~~ sllns
mulllcl'CS. sC'ntio-se .apodel'ado de uma I'eptlgnancia c
odio ilTesistivel, contra lodo o sexo femiuino, s~gundo



112

atlesta (1ulus G~llius liv. XV. cap. 20 (Veja: A. Tira
quelli I. c.)

Platão liv. VI. das lcis, diz: • Para prevenir' e e\'ital'
todo e qualquer engano no contl'acto dos casamcntos,
orglftisar-sc-hão ludos e choros, onde os moços e moças
desn lI11ando o seu corpo até o ponto. que a pudicicia per
mille, tcnhão a occa ião de conhccel' e cOI1\'cncer-se
mutu(lmeule da perfeiçflo e do vicio da sna construc
ção, e as.im tratai' cntre si, sobre o vinculo conjugal.

Foi a Pyth(lgoras, flue, lfl1(1si seisccntos annos antes
de Jcsus-Christo cntregando-se ao profundo estlJ'~lo da
Philosopbia, e creando lima nova éra na hi toria das
scicncia., a qucm coube a gloriosa missão de dar
principio Li moralisação e enllobl'ecimento dos senti
mentos da humanidade, pelo en aio mais systematico
da PlJilosophia, cujos scctéJrios, pela sua doutrina e suas
Yil'llH.Jes de tempcrança c modcração, concorrêráo
com muilO hons rcsultados ao desenvolvimcnlo das
idéas mais elcvadas c aperfeiçoamcnto dos co lumes
tamhem cm negocio de matrimonios c sociedadc con·
jugal. Assim Jambilicus, no livro, dc vita Pylhagora:,
cap. 31. IUcnciOlli.l: «Os Pyth.,goreos louv[)rão e acon
selhárão muito o coslume, já legilimado nas cidades
da Gl'eci(l, de não admiLlil' cOlTJmercio sexual nem
entre os pais e filhos, nem entrc os irmãos c il'mãas,
nem no templo, nem em qualqucr logar publico.•

ncferc quasi o mesmo, Occllus Lcucanlls, tambem
da escola dc Pythagoras, nas suas admoestações sobre
a commoda procl'cação e educação dos filho5, quando
diz: «OIlOl'tet eliam instiLucl'e hujusmodi mores, qui
in Gr<cci;c Cí\'itatihus recepLi suot, nilllil'llm : neutiqllam
clIm matre, fjlia aut sorOl'e couclImhcre, DeC in tem
plis, nec in pl'opatulo.)) {Veji.l: JuanDis Saldeni jus nat
el Gent. jUXla discip. EJ:)I'éC01'UW. t
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A importancia da escola de Pythagoras no aperfeiçoa
mento dos costulDes da Grecia, deixa -se conhe.cer mui fa
cilmeute Lambem pelos principios, que revela a carla,
attribuida á mulher de Pythagoras, TlJeano, como au
tora. O Historiador Pedro Carlos Lcvesque. duvida da
aulhenlicidade desta cal'ta, porém não ha nenhum m(){.ivo
razoavel, para dar fé á pretendida supposição. Seja
.como fôr o que lka certo é que a referida carta acha-se
reproduzida: « Intel' opuseula mytholog. ed. Thomae Ga-
le,» e quanto a seu teor, ella é digna de ser aLLribuida á
mulher de um Pytbagoras, como autoi'a, assim como
cada um poderá ajuiz3l' do fragmeuto seguinte:

{( Tbeano sauda a Eubula, Estou informada que vós
educais os vossos filhos mui effeminadamente, A vo
cação e dever de uma mãi, não consistem em fazer
susceptíveis, e preparar seus filhos para o luxo e vo
luptuosidade: mas sim em acostuma-los á temperança,
Se vós quereis preencher o dever de uma mãi cuidadosa
na educação dos vossos filhos, estremecei desempenhar
O papel de um perigoso aduladol'.

li Vós fazei passar a infancia de ossos filhos na
mollicie, e acreditais que elles terão UID dia a força
sufficiente para lbe resi tir! Vós fazeis acostuma-los aos
pra,zeres futeis, ejulgais que clles .um dia serão capazes
de dar preferencia ás fadiga!'.! Ab! minha cara Eubula,
vós pensais, educH' os vossos tilhos, pl'Ocedendo assim:
portanto não fazeis outra cousa senão corrompê-los,

{( Não me digais que eu exagero 35 cousas. Será pos
sivel mesmo imaginar uma corrupção mais forte e mais
funesta, do que preparar e fazer susceptivel os senti
mentos dos filhos ionocentes á voluptuosidade; do que fa
zer acostuma.. o seu corpo, ainda tem'o, no curso deseu
desenvolvimento, á mollicie e manhosidade; do que
arroinal' e malar a enel'gia e vivacidade do seu es-

Cj,5, S '.
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pirito; do que enervar a força vivificante da sua existencia
physica, e assim fazê-los incal'azes para resistir ás fadigas
do trabalho, a que são propriamente destinados 7 O que I
não será isso corromper: produzir espiritos cobardes,
massas inactivas, e sem energia vivificante?......

• Sejais persuadidas que uma educação luxnriosa, e
susceptivel da voluptuosidade, não produzirá senão
escravos. Guardai vossos filhos bem longe da mollicie.
Se quereis que elles um dia se apresentem como homens
de caracter forte, e de sentimentos ennobrecido, dai
lhes uma educação austera..... fazei que elles saibão ter
consideração e condescendencia para com OS seus iguaes,
e respeito para com os seus superiores: sendo que, por
este modo lhes imprimireis para sempre o caracter da
verdadeira honestidade.

li Acreditai-me que o acostumar os filhos na sua
mocidade, ás fadigas da vida e ao trabalho, constitue
o preparativo necessario para que mais tarde elles possão
revestir-se da virtude e grandeza d'alma. A vinha não
cnltivada, nunca produzirá frutas saborosas: cuidai
pois, que tamhem os VOSSllS filhos, degenerados por uma
educação ma! dirigida, não se apresentem pelo mesmo
modo, como membros inuteis da sociedade. "
..............................

Aristoteles, trezentos e oitenta annos antes da éra
christãa, passando a sua vida em busca dos principios
da verdade, e por tal fim dedicando·se com verdadeiro
zelo e vocação aos estndos philosophicos, e aproveitando
os escl iptos de Pythagoras, Solon, Platão e ootros seus
preúecessores e contemporaneos, alcançou a maior al
tura da sabedoria e se apresentou pela sua doutrina
como guia e luz vivilicadOl'a, não sómente na sua patria,
mas tambem perante os' outros povos, em negocio de
organisação do estado social, conforme as exigencias e
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principios da jnstiça. Os seus livros sobre a Politica,
verd.adeiro evangelho politico, revelárflo idéas e prin
cipios, que penetrárão e produzirão resultados salutiferos
Dão só na Grecia, mas cm todo o universo então conhe
cido. Assim lllutarcho, no livro de Fortuna Alexandri,
assevera: que foi Alexandre, que, educado por Aristoteles
nos principios ua sua uoutriua, ensinon aos Persas a
terem reverencia para com os seus pai , e por tal fim
se absterem de enLl'eLel' maLrimonios com elles.

Julio Pollux faz menção da lei de Solon que obrigava
a lIlha, no caso de ser ella unica na familia, de casar-se
com o seu parenle mais proximo. Se este não quizesse
recebê-Ia em maLrimonio, tinha de dota-Ia devidamente,
(Synlagma Juris Uniyersi Gregorii TholmulDo).

O vinculo matrimonial entre os Gregos era reconhecido
como illdissoluvel, BLé que elle não ficou viciado pela
iniquidade e adulLerio da mulher ou do marido; como
nos serve de prova a doutriua de Solon, que in Gnomís
de uxore diz: « Jllpiler maximum hoc ip um fecit
mall1m, ·scilicet quod cognoscallll1s <equalelll umnium
lUuliel'um sorLem, eL villculum consLiLuiL indissolubile. »

-( SynLagma Juris unirersi Pcl. Gregori Tboll)ssdno. )
Que a parle, I sa pela iniquidade e iufidelidade, tinha

o direito de proceder para o divorcio, peranLe o llIagi~

trado dos ArchonLes, dá-nos tesLemnnho Valentiniano
Forster, na sua llisloria Juris, onde eUe menciona:
que a mulher de Alcibiadp.s, compal'ecendo peranle o
dito magisLrado dos Archonles, e qucixanuo-se da infi
delidade e oulras iniquidades do seu marido, verificou
o seu divorcio. (Veja: HisLoi/'e de la Jurisprudcnce Ro
maine pai' A. Terrasson).

Vou concluir este tralado, sobre os costumes e leis
regulamenLares de matrimonio dos anLigos Gregos,
apresentando como por resumo, a narração historiea
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ae Pedro Carlos Levesque, que lia sua obra: Elude de
I'Bist(lir'e anciellne, el celle de la Grece, etc" relativa
mente aos costumes do :tnligo Gregos, em materia de
casamentos, escreve o seguiute: «Para o viuculo con
jugaI entre os povos da antiga G.'ecia era necessario o
consentimenlo do pai. Era de costume entre elles,
como em toda Asia, que o noi\'o compras e a sua noiva
por meio de doações. estipuladas entre as duas familia .
Desle costume aclJão-se vestigios lambem na antigui
guidades da França. A e posa costumava lambem olIe
recer algum dole a seu c poso. ssim Agalllemnon
o[ereceu a sua filha a Achille , COm sete villas de dote.»

O divorcio e a polygamia parecem ler sido desconhe
cidos no tempo do heroiSlllo. Os reis Linhão ás vezes as
suas concubinas, m"s sem desligar-se por isso da suas
legilimas esposas.

o esposo conduzia a sua e posa para a sua casa -com
certas solemnidades. A conducção era executada n'ulU
carro, depois de anoitecer. A marcha nupcial ficava iIIu
minada por meio de lochas. Era a mãi do esposo que ao
salJir da casa da esposa fazia acellder a tocha nupcial. t\S

jovens companheiras da esposa, seguindo em procissão a
marcha nupcial, entoavão o canto de Hymeneo, acompa
nhadas pelo som da musica, e os moços fonnavão o CÔI'O

de dansa. A solemnidade se acabava com Ulll banquete
nupcial.

Eis os costumes e leis regulamentares do matrimonio,
vigentes na antiga Grecia em negocio de casamentos. El
Ias não sómente não submillistrão argumenlo algum para
provar que, entre os povos da antiga Grecia, os casamentos
forão repu lados como um acto de culto diviuo, ou que
para a validade e legitimidade dos casamentos era neces
sarJa a intervenção do Sacerdocio; mas pelo conlrario
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servem de testemunho evidente. que os negl}cios de ma
trimonio@ forão entre elles sempre regulados e dirigidos
pela auloridade do Imperio civil, ou poder temporal.

AS LEIS REGULAMENTARE DO M~TRIMONIO ENTRE OS

ROMANOS .-\NTIGOS.

Eu procurei reiteradas vezes combinar as as erções,
que o Rmo Sr. eonego Campos apl'esenta no eu tratado,em
referencia aos matrimonios dos Romanos, mas confesso
francamente, que não ob~taute todos os meu esforços,
não, (ui capaz de chegar a thoa combinação, que me gran
geasse a possibilidade de fazer daquellas asserções a mesma
deducção e conclusão, que tia Revma fez, ão sei se a
culpa dessa incoherencia está em mim. ou na combina
ções e asserções de S. Revma,

Sujeitemos a uma analyse a referidas asserçõe , para
ajuizar, se eu tenho ou uão "azào de exp,'imir-me por esta
maneira:

O Revmo SI', conego Campos em primeiro lugar as
severa:

Que «os RomaDos primitivos implol'avào no templo
dos deoses e DO altar dos PeDates, essas virtudes heroicas
que ornál'ão as esposas de que nascêrão a Lucrecias e as
COl'Delias, •

Esta asserção é de uma poesia muito elegante, e talvez
bem theologica, mas não é historiea; pois que os pl'imi
tivos Romanos forão aquella gente, que com Romulo
concorreu á fundação de Roma, e fez o casamento, rap
tando as mulheres dos Sabinos, A minha imaginação não
é bastante forte para perceber como é, que um facto de
rapto, póde se transubstanciar em acto de ol'ar aos Deoses
as heroicas Vil'tudcs, para omamento das mulheres, con
quistadas pelo rapto e violencia.
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Sua Revm. assevera em segundo lugar:
Que a Nos tempos posteriores, jã quando a legislação

romana dava tudoaopodercivil, mostrava-se ainda a mais
minuciosa, a mais absoluta e systematica de todas as
legislações no tocante ás fórmas ,sacrorneHtaes do ma
trimonio. II

Esta pronuncia parece-me tão my teriosa, que faria
honra mesmo aos oraculos da anliguidade. Que podia ser
o sentido dcsta doutrina mystica: • os tempos poste
riores, já quando a legislação romana dava tudo ao poder
civil II ?! Desde qnando começou a legi lação er outra
cousa, que uma parte, ou urna das attribuiçõcs do poder
civil ?-QUCIU foi na antiguidade qne inventou e ensinou,
que em lima sociedade civil, além do po<ler civil honvesse
ainda um outro, com a autoridadc deaugllleutarouestrei
tal' arbitral'iamente os direito do poder civil? - O que é,
que a legislação romana podia dal'uos tempo posterlOre5
ao poder civil da antiga Roma, e que outr'ora lhe foi ne
gado nos tempos da sua primitiva existeDcia? Eis ques.lões
que embaração descobrir o sentido da refer'ida a serção,

O tJue qucrem dizcl' estas palavras de sua Revm.: a já
quando a legislação romana dava tudo ao poder civil,
mostrava-se ainda a mais minuciosa e mais absoluta no
tocantc ás fórmas sacramentaes do matrimonio?»

Seria o sentido destas palavras, as everar qne a legis
lação de noma gentilicél, nos tempos postel'iores, descre
veu minuciosamente a fõrma sacramental do matrimonio,
e mandou observa-Ia sob pena de nullitlade cio contracto
matrimonial? A asscl'çiio de S, RevlUll ne. te sentidoé uma
mera ficção theologica; poi que a legislação romana
nnnca fez pendeotes os elTeitos civis e a validade do ma
trimonio, da fÓl'ma ou maneira da celebração, e pOI' con
seguinte nem se occupou com a descr'ipção das fÓl'mas
sacramenlaes do matrimonio.
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Se' pelo cODtra!io as referidali palavras querem dizer,
que a legislação romana nos tempos lambem posteriores
Dão prohibio, e deixou ao arbitrio dos comracLantes, a
celebração religiosa dos casamentos: neste caso a asser
ção de S. Re"ma não tem significação alguma, para com a
these em questão; pois que o casamento civil tambem não
prohibe, e deixa ao arbitrio dos contractantes executar a
celehração religiosa dos casamentos, conforme os prin
cipios da ua fé.

S. Revroa asse"era em terceiro lugar:
Que «Uma das especies de ri tos sagrados en tre os Ro

manos era a con(arreaçüo nupciaJ que Romulo havia in
troduzido, e que fazia acompanhai' a celebração do matri
monio de muita ceremonias religiosas. Conjunclio ma
xime ]'eligiosa, diz Plinio, Os ministros erão o Pontifice
Maximo e o Flamine Diali, sacerdote gentilico, segundo
o testemunho de Servio. Tacilo a/lirma que honradissilJlos
cidadãos nascêrão dos consorcios, feitos conforme esse
rito, »

Pelas asserções, contidas nesta citação, S. Revma

altesta, que todo e qualquer rito, pela simples qualidade
e nome, de ser religioso, e mesmo DO caso de sei" elle de
religião gentilica, tem igualmente a força sobl"enatural
de produzir elfeitos extraordinarios, e de velar como U1U

anjo de guarda sobre aqnelle, que praticou ou participou
ue tal rito, sendo por tal força sob,'enalural de rito da
confarreaçiio, que nascêrão os honradissimos cidadãos
de Roma dos consorcios, feitos conforme o mesmo rito
ue confarrcação.

Pelas mesmas asserções S. Revroll dá a entender mais,
que a força sobrenatural do rito religioso, por si mesmo é
alguma cOllsa bem precaria, para com os seus eITeitfls,
porque o mesmo rito de confarreação, que fez nascer de
um lado tantos varões honrados, fez nascer de outro lado
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lambem aqueIles cidadãos nefarios d1! Roma, que des
viárão-se como primeiros, do cuho e rito de confarreação,
c com isso occasionárão a perda e dissolução da sua
patria.

Eis argumentos ortlJo!loxos, por meio do quae, S.
Rc\IDa procura compro- ar, que mesmo para ter ós elfeitos
civis dos casamentos, é indispensavelmente nccessario
stlstenlar, por: uma saocção civil o imperio sacerdotal,
na celebração dos casa mentos.

Pelo reslo, sobre o rito de confarreação. :Jpresentarei
a historia mais abaixo.

Em quarto lugar S. Revma assc\'cra :
Que li um outro escriplor diz, que os fiomauos, á pro

pOl'ção que se ião afastando das instituições dE' seus ante
passados, e empeiol'ando de costumes, desprezavão o rito
da confa ITeação, em vil'tude do qual os matrimonios erão
indissoluveis como cousas sagradas. substituindo-os pe
Jos matrimonios, chamados uso aut coemptiollt!. ~

Assevera mais:
Que « O mesmo outro escriplor diz que: Nesse tempo

(no da confarreação nupcial) a autoridade não intcrvinha
senão depois da celellração do matrimonio, quando se tra
tava de remover alguma causa entre os coojugc ; e isso
depois do juizo profel'ido pelo collcgio sacerdotal. li

A' \Iista dessas asserções, peço a S. Revmo cm nome da
historia, que faça eutcnder, no estylo diplomatico do r.
pt'csidente da Republica do Paraguay, a seu historiador
chamado outro escriptor,que eIle escrevendo as referidas
asserções, não sómenle não apresenLOu a lux 'Vcritalis,
mas pelo contrario, que elle linha proscripto do seus es
criptos a verdade e a I'calidade ; pois que nenhuma chro
Dica, ncm historia, nem codigo romano conheciiío aquelJa
lei sobre o poder do Sacerdocio, da qual o tal Sr. outro
cscriptor está sonhando. O contl'ario desta asserção de S.
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Revma eu provarei mais abailo,pelos documentos bistoricos
de incontestavel autoridade.

Em quinto lugar S. Revrn. assevera:
Que fi A. soberba razão de estado, que Ilorescia no tempo

de Platão e de Aristoteles, não pensou nunca em despir o
matrimonio de seu caractel' sagrado.•

Ninguem procura despir o matrimonio de seu caractel'
sagrado, nem pelo casamento civil; o que se quer é : dei
xar á lilTe cou scieucia de cada um a celebração, dita
religiosa, pois que o caracter sagrado de qualquer cousa,
não consi te na sua fórma transcendental, IDas na esseo
cia, junta e inherenre á sua existencia permanente e inal
teravel.

S, Revutll assevera mais:
Que II Aristoteles em differentes lugares de suas obl'as

enunciou diversos pensamentos sobl'e o matrimonio; mas
não aconselhou nunca que o magistrado civil interviesse
t'm sua celebr'ação. D

O mesmo Aristoteles tambem não aconselhou nunca,
que os effeitos civis do matl'imonio se dedal'as em pen
denles, de qualqucl' celebração religiosa, assim COmo S,
Revrn' pretende, Pelo resto, não foi dado a um Al'istoteles
de designar os limites dos dil'eitos e da autoridade do
imperio civil, mas sim áquelle que dizia:

« Por mim reinão os reis, e por mim decretão os ]e
.gisladol'es o que é justo. - Por mim imperão os prin
cipes, e os poderosos decretão ajustiça. » - (Proverbios,
Cap. VIIl, 15, :16,)

S. Rev lUa assevera mais:
Que;' Platão,bem que nos aureos võo de sua republica

se inclinasse ao cOOlmunismo das mulheres, descendo
depois de suas abstracções romanticas, determinou que
o matrimonio s(' contrahisse na presença e com auto-o
ridade do Sacerdote, entoando elle as preces sagradas e os
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hymnos adaptados ás nupcias. II Et sacra: preces.... et
bymni, qui ouptiis convenianl. .. D

Ficarei muito obrigado á S. Revmo , se me indicar o
titulo da obra, em que se acha consignada a tal determi
naçtio de Platão, pois que, para dar mais força a esta cir
cumstancia historica de tão alta importancia, e até hoje
ainda desconhecida, eu queria fazer a sna publicação por
extenso.

Em sexto Ingar S. Revmo narra:
Que «A legislação romanu, a principio tão re tricta e

severa, como vimo~, converten-~e o'um vÍ\'eiro de licções
({tetio jul'is) que indiscriminadamente favorecião a toda
a sorte de divorcios, autorisandoaié o costume lyrannico
de darao marido o mesmo direito, que o pai tinha sobre
a filha, conforme a expressão dojuri con ulto Caio: {tlim
loco.•

S. ReVIDa na apresentação desta narração talvez eoga
nau-se, referindo como historia certa' combiuações
incoherentes. As suas asserções achão-se em contradicção
palpavel com a historia dos antigos Romauo , como pro
varei mais abaixo.

S. Hevma narra mais:
f Arl"anque-se o matrimonio ao dominio ria Reli?;ião,

que a mulher voltará ao que uma vez foi, aviltada a pi in
cipio, imprudente e facinora depois! Nenhum cOI'ação é
mais sinceramente alfectuoso e terno do que o damulher
sallctificada pela religião. Nenhum coração é mais fl'audu
leu lO e pervel'w do qne o tia Inulhel', desligaclacla religiãolP

Por meio de casamento civil, ninguem qner de ligai' a
mulher da Religião. Para 11m tal fim desgraçado concor
l'êrão e COnCOI'l'em ainda hoje, pelos sellS factos e exem
plos illlll1undos, muitos ministros da religiãO, em muito
maior escala, do que qualquer outra circufislancia ; pois
que, illfeli~mente, não é raro ver os mesmos ministros,
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que prégão tanto sobre a pudicicia, castidade. fé coujugal
e santidade do matrimonio, dar-se aos desfloramentos,
adulterios e concubinatos, demolindo assim pelos seus
proprios factos aquillo, que procurão plantar, e edificar
por bonitas palavras,

Em setimo lugar' S, Rev ma obsel'va :

Que u Catão alte ta, que, nas accusações de peculato,
as mulheres appnrecião mais cnlpadas que os maridos: e
propõe, como meio de refreia-las, o restabelecimento da
lei Oppia .•

Catão adivinhou talvez muito bem a verdad il'a causa
da depravação das mulheres, assignalanrlo como tal: o
lUIO, os ciivel'timentos, teudentes para e'Xcital' a sensuali
dade, e concupiscencia carnal, a educação para a volup
tuosidade. etc" e por esta razão elle aconselhou o res
tabelecimento da leiOppia. Esta lei ordenou que, para re
freiar o luxo e voluptuosidade das mulheres, como fonte
e origem de todos os males. não lhes seja permittido usai'
das joins, em UOl valor mais elevado do que meia onça
de ouro que ellas uão podião ve tir-se de rO.upa com côres
dilIel'ente, nem passeaI' em carro, senão em uma dis
tancia de mil passos, na circumferencia da sua casa. ex
cepto se fór com o fim de assistir aos sacrilicios publicos,
Então Catão não reconheceu 1101' meio salvadol' o rito
da con{arreaçr(o, nem outl'a celebl'ação religiosa do matri
monio, mas !'im a reforma geral na educação. e nos cos
tnmes das mulhere, e a re~tl'icção no seu divel'ti
mentos,

Finalmente S. Revm., assim faz fallal' o Lampridio:
« Que até o anno 520 da fundacão de Roma houve ver
dadeiro bel'oismo da fidelidade c~njngal; mas que depois
que o desprezo dos deoses trouxe comsigo o menoscaho
dos consorcios, e 11 mistura delles «com povos de abomi:
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naveis crenças religiosas, a capilal do mundo desceu ao
nivel de Babylonia na cOl'l'upção mais desenfreiada I.

cc Roma desceu e cabia ao nivel de Babylonia III-por
que não continúa S. Revrna a sua narração: - pal'a que
UIlI dia fosse levada ao nivel de maior grandeza possivel,
pelo genio do Papa Alexaudrc VI, que mandou collocar Clo

todas a ruas dc Roma, as amlas t.lo seu reino pontificio,
com a inscripção :

cc Gresal'e magna fuil, nllue 1Ioma esl maxima, ~exlus

cc Regnat Alexander . me vir isle Deus! II

IslO é: Roma dUl'<lIlte o governo dc Cesal' foi grande,
mas Alcxand.'e Sexto levou-a á maior altura da grandeza:
pois que Cesar foi só homem, e Alexandre é Oeos,

S. Revrna parece ter tanta pena por causa t.la decadencia
dos ritos dos antigos Romanos, qne para sua consolação,
seria Illuito de proposito interceder perantc a Cm'ia Ro
mana de boje, para que eHa rcstitua ao menos o rito da
ccn{arreaçl(odos antigos, em salvação dos povos pois que
aquelle rito, confurm~ S, Revrna mesmo assevera, linha a
força sobrenatural, de preservar o povo Romano, durante
500 annos, de toda cspecic dc divorcios, adl1lterio , in
fanticidios,etc., e o rilO matrimonial de hojc, mesmo entre
os povos eminentemente catholicos, não é capaz de livrar
a sociedade, ncm pOl' vintc e quatro horas, de crimes e
vicios mais escandalosos,

S, R,·vma aprescn.taudo no seu referido tratado a ex
pressãu: «mistura com povos de aborninaveis crenças
retigiosas. apl'est:'Dta-a cúm UllI apontamento especial,
procurando assim alJudil' por esle facto a lima circum
stancia, que se acha em nexo 000; a these cm questão. Se
pOJ' ~sta insinuação, S. Revlnll p,'ocurou referir-se aos
cidadãos não catbolicos do paiz, que se achão misturados
com o povo brasileiro, por este sen factodil'igio uma pro-
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vocação bem temeraria ás paixões mais melindrosas e
mais sensiveis, irritando e insnltando os sentimentos mais
sagrados do homem, e assim expondo a um compromet
timento deplol'avcl a concordia e boa harOlonia dos seus
concidadãos.

A Coustituição do Brasil, recellcndo como cidadãos do
impel'io, os membl'os lambem não catholicos, julgou-os
dignos de serem filhos da grande familia social, e sendo
assim. ninguem tem o direito de insuJta-los no sanctuario
do parlamento brasileiro, com a gratuita expressão, de
serem elles de crenças abomina veis. S. Revm

& podera
usar de semelhante linguagem, se a julgnr conveniente,
no seu pulpito sagrado, ma tem a rcfreiar li violencia
das suas palavras quando lluizer fallar como guarda da
Constituição, e membro da legislação civil.

Estigmatisando-sc os concidadãos com o titulo: «de
crenças abomiuaveis Jl csligmatisa-se com o mesmo titulo
de abominavel, tambem a Constitnição; porque foi esta
que tomou sob a sua protecção e como filhos, aquella
gente de crenças abominaveis.

Seé abominavel o rcsultado deve seI' alJominaveltam
bem a causa que o determinou; se é abominavel a cousa
dada ou feita, deve ser abominavel tambem aquelle qne a
deu e fez, E assim hlasphemando -se e insultando-se aos
Cidadãos não Catholicos, blasphema·sc e insulta-se tam
bem ao mesmo tempo á Consti tuição ao podeI' civil, e ao
povo inteil'o, representado pela Constituição.

Apresentei as asserções de S. Revm&, em referencia aos
negocios de casamento, elltl'e os povos da antiga Roma;
combine-as quem quizer, e veja, se será capaz de chegar
P01' meio dellóls â conclusão, que S, RevOlI enunciou~ a
saber: que o negocio de casamentos, para com os elIeitos
civis, entre os POfOS da anLiga Roma,achava ·se <olsob o do·
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mIOlO da Religião ou Sacerdocio ; isso é: que foi ao Sa
cerdocio a quem licou reservado o direito de legislar,
.dirigir e decidir, sobre os negocios de casamento' ? !II

S. Revm. me clesculparâ, se eu apresenlei as suos as
serções, acompanlJalldo-as cios apal'les; pois que me era
impossivel ficar impassível, e guardar o silencio, como o
alumno de Psthagoras ou Aristoteles ua escola, - á vista
de todas aql1ellas provoca.;õe , aceu ações c recrimina
ções injustas e sophi ticas, que S. Re"m. lança tão gra
tuitamente contra a legi loção civil, como quasi para
avilta-Ia perante a massa ignorante, imputando-lhe como
causa efficiente. todos aqul'lIes abuso e pre"aricaçõe •
de que se contamínárão os Al1gu los, C1auclios, Sempro
Dios, Catilínas. etc., etc.

Julgo que nem cu, nem S. Revm., nem quallJuel' outro
Catholico quer adlllittir, que se imputem á ReligiãO ou li
Igreja, todos os vi cios que os Papas e outro mini tI'O da
Igreja cOlllllietlêr;io. Mostre-se Vois S. RevOO' bastante
justo, de não aecusar tambem de cul!>avel <l legislação
civil, por causa dos vicios commetliuospol' .I\gUll IlIIpe
rauores degencrados c mal mOl'ali ados.

S. Revooa querendo apresentar-se comO Apostolo do <':a
tholicismo, nüo sómente não procure aviltar e diminuir a
alta missão da legislação civil perante o povo, mas pelo
contrario, faça 1'1' peita-Ia, prégaodo aquillo, que a tal
respeito a Escriptura Sagrada diz: «E' por meio de Deos,
que reinão os Reis, e deeretiio o justo 03 legisladores I »

Lembl'c-se S. Bcvwa daquillo qne S. Bernardo escre\'eu
a Henriquc, Arcebispo de St:ns: «Si omuis anima potes
tatibus subdita est, ergo et vestra : quis "OS excipitab
Uoiversilate? qui tentat excipere, tentat decipere I J

Lembre-se das palavras do Imperador Christão, o J uris
consullo Justiniano, que diz de Auctol'itatc: c Magistratus /
c:ivilis est lex animata in terris. Ut sit liliulD finis et paI
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conservetur, instruxit Deus ltIa.gistratum hac sublimi auc
toritate ! -O Magistrado civil é a lei viva na terra. Para
pôr termo ao litigio e conservar a paz, instruío Deos o
Magistrado nesta sublime missão.•

Lembre-se S. Revma da doutrina do Jurisconsulto. Si
moo Scbardi, que na sua Sylloge historico-politico-eccle
siastica, assim se exprime: «Cum Sacerdotes et Pastores,
,ocali 3d propagationem Evangelii, cancellos sme func
lionis tran!;iliunt, et politicam potestatelll adfectant et
usurpant, non tantum negligitur sed pror6us intercidit
docendi munus, et universa ratio Regni Chrisli spiritualis
obfuscatur !-Quando os Sa~erdo tes e Pastores, chama
dos a pt'opagar o Evaugelho, ultrapassão os limites das
Suas funcções, usurpando e a[cctaodo o poder politico,
não só fica desnaturalisal!a e entl'eguc ao abandono a sua
alta missão, mas completamente offuscada a luz do reino
pspiritual de Jesus Christo. »

Lembre-se das palavras do Apostolo, que ad Corinth,
VI. 3. diz: «Não demos a nioguem occasião alguma de
escaodalo, para que não seja vituperado o nosso minis
terio. Em todas as cousas portemo-nos em no!osas mesmas
pessoas, COmo Ministros de Deos, na muita pacicncitl....
e na palavra da verdade ... (que diz:) dai a Cesar o que é
de Cesar, e a Deos o que é de Deos. »

Alguns ecc1esiasticos exaltados, procurão ol'ganisar,
pela sua agitação fanatica, contra o casamento civil,
uma especie de cruzada e perseguição. praticada nos
seculos anteriores contra a heresia; e tudo isso com
o fim de moralisar o povo, e de excitar a religiosidade
em glm'ia do CatholicislJ)o. O seu procedimento a tal
respeito, além de ser contrario ao espirito da verdadeira
religião, e nocivo pal'a a sociedade, porque irrita os
sentimenlOs e excita odios em compromellimcnto da har·
monia, da estima motua e do amor fralel'Dal entre os
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cidadãos. O c1el'o podia til'ar uma lição milito pro
veitosa dos bons conselhos do eminente historiador
Alexandre Herculano, que na sua obra: da Origem
e Estabelecimento da Inquisiçno, tom, I, pag, 20 e
segs., argnmenta pelo modo seguinte: u ••• O que é
certo é, que Roma, donde partia toda a actividade
extel'na da Igreja, e onde só se podia apreciar bem
a situação della, sentia yacillar a tcrl'3 debaixo dos
pés do c1el'o. A heresia el'a por toda a Europa ci\'i
lisada (como é hoje o negocio do casamento civil), seme
lhante aos fogos subtel'raneos de um terreno volcanico,
110 qual, ao passo, que n'uma cratéra cessa o incendio,
e apenas se ouvcm alguns ruidos longinquo') ou se ale
\'anta um fumo tenue, rebentão por outl'as partes
novas cratél'as que .. rrojão de si lavas e escorias
candentes ... Preferimos acreditar que as execuções
por heresia, de que se achão vestígios na historia
desta época pela Fl'ança central, por Flandres, por
Italia e por outras provincías, recahião de feito sobre
heresiarchas . , . Mas em tal hypothese, como explicar
estas tendencias de rebellião por toda a parte? Donde
este espirito contra a IgTeja? Da corrupção e abusos
dos seus ministl'Os I c01'l'upção e abusos repngnantes,
de que nos dão testemunho, não os adversarios do clero,
mas sim os proprios monumentos e bistol'iadores cc
c1esiasLicos . , .. Se os papas intelligenLes e enel'Bicos.
Laes como Innocencio III e Gregorio VII, que hoje é
moda exaltar acima de seus merecimentos, tivessem
empregado meios tão poderosos pal'a remOVei' o escan
dalo e l'eformar o Sacel'docio, como empregárão para
exterminar os hereges, é necessario confessal' ou que
o terião obti.do, ou que era tão profunda a gangrena,
que o pÔl'-lbe obsLaculo se tornava impossivel, propo
sição blaspbema, e que equivalel'ia a accusar Deos de



129

abandonar a sua T:rI'l'ja. A verdade é, q']e estes espiritos
absolulOS, ir. sciveis c impetuoso, achavão mais facil
fazer pa sal' á espada ou conduzir á fogueira os seuS
adversa rios. do que reprimir com incam:êI\'el se,'eridade
as dema ias do Sacerdocio. Os apologistas cegos do
clero, os que snppoem ,'incolada a causa da Relrgião,
á dos seus ministros, lêm querido obscurecer estas
considerações, que altenoào a culpa dos clissidente&,
e tomão mais odio 'as as perseguições coou'arias ao es
pirito do Evangelho, auribuindo á bruleza e devas idi'io
daquellas épocas a corrupção e os crimes do corpo
ecc1esiastico que, dizem dles, não podia elevar-se acima
da sociedade, em que vivia.

« E' uma dessas eva ivas deploraveis, a que na falta
das boas razões, os e. piritos prevenidos costumão soc
correr-se. i\ós perguntariamos a estes apologistas im
prudentes, P. a sociedade romana, na época do
imperio, era ou nflO um charco das mais hediondas
paixões, dos vicio mai abjectos, e se, apezal' di 0, O
Sncerdocio dos primitivos seculos e deixou corromper
pelo ambiente pc tifero em que I'C pirava? Se não foi
pelo contraste das suas virtudes allslerns, do seu res""
peito ás doutrinas evangelicas, que elle fez triomphàr
do paganismo a rcligião ele J~su , e e magou heresias
muito mais impo'rtantes, que as do seculo XlII, (e 01'

gnni ou os negocios de casamentos) sem recorrer ás
impias calecheses do soldado on do algoz? (c sem de
clamar conlra a autoridade da legislação civil e do
supremo poder do Estado).

« Pel'gulltar-llJes-hinmos pl)r fim se elles ent n~lell1

qne é o ChrislianislllO qne pódr. <lctuar' nns sociedades
pal'a as· regenel'al' ql1dndo corruptas, 011 se por ven
tura são <IS sociedade& que podem aclua .. no Ch ..istiólni mo
para o cOl'l'omper, e se não é jnstamente no meio

CAS, 9
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da pervers50 geral, que o Sacer loeio dpve e póde re
presentaI' melhor a sublimidade das doutrinas moraes
de uma religi50 divina na na origem, e por isso in
corruptivel e imLnutilvel na SUJ cssencia! »

Estas palal'ras do eminente bi LOriador, poderião ap
plicar-se na actualidade contra aquelles eecle 'iasticos
exalta,los, que para demoo trai' e corroborai' a santi
dade do matrimonio dos Catholicos, uatão com in ultos
e com recriminações os casamentos <los outros, pro
cnrão dilacerar o lIinculo matrimonial dos seu proximos
consagrado pelo Decalogo, e pejo preceito evangelico,
e metlell1-se na agitação fanaticJ contra o principio
e instituiçiio do casamenlo civil, gritando que o po
der temport!! não tem o dircito de regular os nrgocios
do matrimonio para o fim do Estatlo, e que o tal tlireito
por um dogma de que nem Je u -Christo, nem os
Apostolas e primeiros Patlres do Catholicismo, nem
os decretos dos concilios tinhão e têm conhecimento
algnm, prJ'tellcia em tudo ao poder ecclcsin tico, Os
moralistas dest:l. categoria, para morillisar O povo, pro
vocão-no a um desreSI1f'ito e desobediencia contr:! a
legislação civil, e contra o supremo podei' do Estado,
e a UIll odio e exnsperação contra os seus concidadãos ...

S. Hev oo
', para corroborar as suas accusaçõ\'s, lan

çadas contra a legislaçéio civil. assim faz fallar os
ultramontanos em /1 o111e de T:lcito :

«( E niio sabeis quando tndo isso succedia 7
a 'Succedia quando a legi~lação civil, srparando o

matrimonio dos ritos sngl'ados, separou talllbem os co
rações d05 esposos: succedia quando a legislação civil
aviltava a mulbel', não reputando-a outra cousa que
um objecto de compra e venda: succedia quando as
matronas romanas, desligadas daql1ella soberana lei da
divindade, que aperta e consagra o vinculo conj,lgal,
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se lançu\'f1o no charco de todas as delõassidões: suc
~edia, liuillmente, t]utiudo um Cluudio compl'ara a ab
solriç;io de suas torpezas srduzindo e eutl'egaudo á libidi
nagem dos juizes as mulheres mais illustres de' Homa. »

Coutra e-tu llurr;lçfio ue S. RC\,WI, eu pos o aprc
sentar uma outra quasi semelhanle, que podcl'ú sel'l'i.,
pelo mesmo 111 do, conlO argullll~llto, na diSGUS ·tio e
decisão da (!lese cm que' ·tão. Eu plSSO Iwlo mc_mo
modo pergllnlnr: E .nlwis l1uandG se commt'lIêriio os
crimes mnis cscnlld,do~os, ii libertinagelll mais execl'avrl?
COlllll1ellênio- e qllando os Papas, Ofljlriuliudo em nome
da religião O poder ci"il, lomárfio ludo para si, usando
não sómellle do poder spil'ilual, lIlas usurpalluo lam
bem o POdl'l' leUlporal. ComnH'llénio-se Ioda qualidade
de crime e escaudalos, quando durante o secnlo X, as
Theolloras e Mal'o'l.ia e outras lI11llH'res libidinosils,
e corlezàas dissolulas, disPllllil;ICl da l;,lra poutificô.lI, c
das cadeira Episcoj)aes, com II sea dl)l e patri
monio. - « ... Dnm cOlllingeral l11Gri LilUdlll\cm P,q'>:Il11,
Tbcodora pollenli. silllulll ae Sr)l'dlllis-iUlI;m illutl 1I1'1'is
scorlulIl, tlalllnatis arliblls, JllannCIlI Il.\lClInltem I' pi'
COPlllll, in sedem Pell'i, "iolr.1l1is illla slll)\'('xil illl,IU ,i
cicia qualellus ho;niui "icinior, ('ius COIICIII)illl séCiJills
fl'lti possc!. 0-« Joanuc', Aposloli.'~S. ,lis inv Is')r. nu
per per SCOI'IIIIrl lurJlissilllllll, (~veclus in Suncli ]l,ll'i
Calhl:dl'am, hoc allno ~qlÍr., prr 1I1111ill'ln 1I1f'1f' I' CClll
... inde I'jpclU~. iII ral'cci'I'JI) dp.lrll lilllr, :,u~ c 'III ipsi
Leone, ('ius Ilomine S(~xto.)) -. ElIOr:lIC Ilflc allno f1iqji
tilllll in Benedicllll1l Papam eomlllillil P'l'anc) 1"\<1 nanll ,
Ternnii lilius.Diaconlls Cartlillalis. illlllll "i t cillhcJra (k_
Il'udendo in cal'ct>l'l~m, il.Jiqllc slruugl1landn: P sI quod
ipsp. pe!' lyralluitlCIlI ill"a iI P,)lllili.:iltll'U. dlClll:> l3oni
filcius sepliullJ!'••. pIe.• (Veja: EilJin. C,II' I. ",(:, "IS

lldl'UlJii, cOlllpt'ntliu111 allual. Ecclesiaslic. Uo:: i.l • i.'. 3d).
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Commellêrào-se os maiores escano<llos, qnando no
seculo XI, BenediclO IX, Sylvestre 111 e João XX, todos
tres Papas ao mesmo tempo, meLlcndo- e em inlr'gas
politicas, lornárno é1 igrf'ja de Jesus Chri 'lo em praça
de trafico, occupanoo um c1elles o vaticano de S.
Pedro, 0011'0 o euificio ue Santa Maria Major, e o
terceiro o palacio de Laterno; Dão hal'ia crime, que
não ncllasse asna ju tilicação, uuraute esta guerra ue
triulTlvirato papal.

CommeLlêrão-se os crimes mais f'xccraveis sob o
dominio dos papas Gregorio VII, Celestino III, Inno
cencio III, e UI bnno IV, qun(:o elles nos seculos r,
XII, e priuci pio do XIII, lizcr50 queimnl' vi vo n ,\ r
naud BresciCJ, por elle trr fallado contra a vida luxu
I'iosa dos Padres, c contra a arbitrariedades c \iolcLlCi<ls
dos Ponlifiees. Quando lIzerào pa"'Silr, sob pretexto
de penitencia, em lempo de inverno; o Imperador
Heo)'ique, de, calço, I'e lido de uma cami-a ó c com
a escova ua mflo, para mendigar absolvição, ú porta da
Igreja, Qllalldo se fez exhuroal' o cndavcl' de Tancredo
para ser mUlilado dcpois da lllortr, e se Gzerão exca-var
os olhos do seu filho Guilberme. Tancredo Tudo isso
se execnlava, com mais outl'OS crimeS de simonia,
cl'ueldade e libcl'linagem em consequencia das illtrig<ls
politicas, por cujos ehefcs se apresent{lrão os Illrn·
cionados Pilpas, c inl'entÚfno a maldita InqllisÍl;ão. (Veja:
Urspergcn, Pandulfus, Michael Ignaz Schmi<lt' Cc
schichte der DCulschcn; Hisloria Cil'ile di Napoli per
P. Cianllol1e, c Histolre Ecc. de Flcury, Tom, 12.13, 1h).

Commctlêl'flo se os cl'imes mais atrozes, quando o Papa
~]ilrtinho IV apl'e~el1tal1do-se como usul'pador do do
minio do mundo, deu lugar pelas suas intrigas politicas,
no lerceiro dia da festa c1'Espirilo Santo. á crucnta car
nificina" chamada: as Vesperas Sicilianas.
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Commetlêrão-se os crimes mais horriveis, quando
n!l fim do secnlo XIV, durante o duumvirato papal UI'
h;wo VI, e depois Bonifacio LX em Roma, e Clelliente
VlI e d pois I3cl'edicto XlII, em Avignon, pela sua
rivalidade ambi-:iosa, cOLlvertêl'ão toda Europa em um
campo de batalha, fulminaudo anathemas, generalisando
traições,a~sassinal0s (~ toda qnalidade de crimes execra veis.
(Veja: Annal. Franr.. e IJist. Ecc. de Fleury, Tom. 20.)

Commellêrão-se os mais escanualosos crimes, quando
no fim do seCldo XV, o Papa Sixto IV, para augmentaL'
as suas rendas publicas, fez estabelecer em Roma, por
sua propria conta, casas de prostitutas e conceueu
por dioheirc dis(Jensas e licenças até para exercer a so
dnmia. A senlelhanles faclos se refere o Cal'deal João
Tnrrecremala (julgo que é um nome fóra de todas as
insinuações antipapaes e protestanticas,) quando em
referencia fls illicilas dispen~as, diz: a Quocl si ita
alilJuando fuerat facllIm, per aliquem Sllmmum Ponti
ficclII. aul ign(/rwn in lilleris divinis, aul excrecalum
cllpidilate pecunial'um, ... anlut complaceat hominiblls,
etc. ll-Veja: J. N. Pehem. Pr<elecliones juris Ecclesias
tici. Tom. I, § 697.)

Foi esle mesmo Papa que fez organisar uma con
juração contra os Florentinos, para malar os il'lnãos
Juliano e LOl'cozo Medicis, Os conjurados, no momeuto
em quc se fez a' elevação da hostia, lançál·tio-se contra
os Medieis i Juliano licou assassinado, Lorenzo, em
bpra ferido, chegou a alcançar a sacristia. O povo ã
vista desta atrocidade, atirou-se contra os conjurados,
desal'lIloU-Os, e em lI11!iol' parte enforcou-os em cima das
janellas da igl'eja, entre elles Salviati, Arcebispo de Pisa,
no seu /labito pontifical.- « Iniit Si1l;tus IV, cousilillm
Flprenlinos adgreúi .... Pizal'ris rem ul'gellLibus con
sellsit ut conspiralio io fralrlllU (Mediceis) ne,cem ,tieret. .•
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Florentini culpam in ipslltn Poulificem rejicientes, qui
tantum scelus io Sancta Ecdesia,cum SacruLD peragcreLur,
per divin<e rei administros iutenLasset.» (Annaliulll Ec
ciesinst. Emín, C:ardillali~ C<e aris Bnronii conLinuatio,
per HIlnricnlll Spondanum Bpi copum, Tom. II, pag,
i58.150.)

COtnmettêl'iio-se o mais ho'I'ivcis e mais execr:lveis
crimes, C)unndo :l Sé de São Pedro licou occupada
por Rodrigues Borgia, ou Papa Alexnndre VI.

ElIe lião se contrlltou sacrilicnr, á slla di solução e
insaciavel coocupisceocia, a moralidade das lLatronas
de Roma, IDas exerceu commercio ince Luo o tambem
com a sua parenLa Rosa Vaoozia, Tinha com ella cinco
filhos, entre rlles o a[amndo Cc ar Borgia, que, com
apoio de seu pai, o Papn Alexandre VI, fez Lorla as
inLrigns para apou()rar-se do dominio de todu a lIa lia,
inventando e usando do epitheLo orgulhoso: (( tlUl C(lisur
aul nihil. )

Os uous irmiio Cesar e Frflncisco Borgia exercerão
o execravel incesto com a sua propria irmãa, a afTa
ma da Lucrecia Borgiil, em concllrrcncia com o eu
proprio pai, o Papa Alexaodre VI, quc querendo final
mente fnzer envenenar dous Cnrdl'aes, na chacal'a de
sen Iilho r.esal· Borgi<l, bebeu por engano, e pOI' casLigo
de Deos. a bebida eIJvenen1Hln, d stinnda para os ouLros,
e nssim ficolI line 1) hnmnnidade deste moostro com
carn humana e tinra PooLifieal.- « Ab opLimis cOllsilíis
susci.piendis longe tlim abfucre plC'rique Cardinales:
quos pal'lim auro cOl'I'nplos , ., partim viliorum irnplI
J'orllmqllc 1I10rum simililudine pellectos, sllITragin sua io
Rot!ericllm Bor~ial11 tulissp. cOllqllerlllltlll·. , . nec virull1

. (\l'legisse caslimollia, sed slUpI'is in ignem, . ' Neqne
sordros suas uccnlLavit, sed just<e fere uxoris loco cul
tlll]lIC pessimo e.r:emplo, Vanoziam pellicem RomanaUl,
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ex ql1a pll1l'es liberos sl1scepit, utque legilimis procl'eatos
Iluptiis, quibusclJllllue opibus et honbl'ibus auxit, , "
Eodem di." qllO pOlltiticia infula, ritu solemni ornatus
est. .. , Archiepiscoplllll cl'easse Caesal'em , nlium suum
nOlhutn, adjuncloqne Pempelonensi Episcopatu one
rasse... » (Annales Ecelesiaslici, auetol'e Odorico Ray
ualdo TOj'usino, Congl'egationis ol'alol'ii Praesblyero.
Tom XIX. - Compendium Allllalium Eeclesiastieol'UIU
Cal'dinalis Caesal'is Bal'ollii.) - « Caesar BOl'gia. , , ,
Rodel'ici BOI'I~ire (Alexandl'i VI. Papae) filius... , Pon-

o ti~ciis pl'refeelns copiis.... dumlwc cruenta via in alienos
Principatus gl'assal'etul', etiam Arragoninm Adolesceu,
tem, Biselii Principem , ac Alfonsi Regis Iilium et Lucre
tiae sororis Sllae mal'itum, in atrio valicani templi vullle
ratulD, et qllouiulll spes esset cUl'al'i posse, ia ipso
cubiculo leeloque Ilu],liali sOI'oris suae, mactari jllESit,
BOl'giam quoque Juuiol'em Cardinalem, quod Candiano
faveret, veneno sustulel'al: Joaullem c1emllm Cerbel
liouem, virum domi mililiaeqlle nobilem, <Inod pudorem
in femiua BOl'giae domus severius custodiret, noclu e
caeua redeunlclO cl'lldeliter interneit. Ab eo qlloque
capitali snpplieio aITeetus ~sl Jaeob Saoctaerucius, quo
nrmo Caesal'i amiciciol' ac familior fuit, nec aliam oh
causam, quam quod validam promplissimorul~ homi
DUm manUtll " .. ad omne :llldendul11 facious impellere
po sir. .•. ln tanta propagandi imperii dil'a libidille
ac si ti , Alexandro VI. PUlltifice, per venenum pal'atulD
aliis. sublato ele.» (Vilae el res geslae Ponlilicum
Romanol'ul11 et. .. Cal'dinalium. Alphousi Ciaconii 01'
diui:; Praf'(1icalol'ullJ, et u\iorum opel'a deseriplae. Romce
1677. To 111. lU. pago 173.)

Commellêl'flo-se os. crimes mais hO\'l'orosos e escan
dalosos, quando 00 fim do seeulo XV. o Papa Clemente
VH, excitando contl'a si, pela soa ambição olIensiva e
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insnpportavel, a ir'a de Carlos Quinto, fez callir' Roma,
entre as mãos de' soldados mal disciplinados de EI-Rei
Catholico, os quaes exercen,lo a pilhagem, carnificina,
e toda qualidade de violencia, reduzirão a Capit~1 do
Catholicismo, quasi á lamenta\'el sOl'te de JC.l'u!'alem,

ComlDêllerão-se os cl'imes mais ferozes e baroaros I

quando Cados I , Rei de França, conduzido pelas in
trigas de sua mãi, Cath,arina M,~dicis, e pelas solici
taçÇ5esdos Papas Pio IV (foi o que saoccionou os decretos
do concilio tridentino), e mais tarde por Gregorio XllJ,
de.cidio-se a fazer executar a mais barbara e execravcl
matança, chamada: noite de Süo Bartholornêo.

De ~3 para 2ft de-Agosto ú meia noite, dava-se o'signíll,
pelo relogio do palacio de Carlos IX, EI-Rei de França,
ao som lugubre dos sinos das Igrejas de Paris, lançá
l'ão-se os soldados, como outros lan tos CaIT3S('OS, con
tra as casas dos Cidadãos protestantes, sorp.'cndem.os
nas SllG\S camas, e arro;:.ão. velhos e criallças, apode
l'ão·se das mulheres e virgens, prostitllão-as I e pois
marlyrisão-as pelo modo mais horl'oroso, (Veja: Rist,
Ecc, dc Fleury, Tom. 35,)

E EJ-Rei Christianissimo;' no meio desta desolação,
toma lugar. com um sentimento diabolico, na varanda
do palacio do Louvre, e com a espingarda, íllira contra
os desgl'açados, que procurárão salvar-se a nado. Lá
e~tã ainda hoje a janella, arramada pai' este facto de
atrocidade no palacio' do LanHe, conservada, como um
monumento da iofamia e barbaridade, no mpsmo estado,

.el1l qtie se achava 1:10 tempo de EI-Rei Dom Carias IX.
O Papa recebendo noLiciílS deste faclo leJ'l'ivel. fez 01'

ganisal' uma grande festa, congratulo.1I a EI-Rei Dom Cal'
los do re.sulLado da SllU bal'baridade, concedeu indulgen-

. das, e cantou' o cc Te Deurn » p~r~ opprimir os gemidos·
d&s ruilbare-s de victimas I...
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Commeltêrão-se os mais atrozes crimes, desde que
os Papas, cheios de ambição, priucipi<írão a prégar que:
« a Igreja somos nós Papas; a Escriptura Sagrada é a
nossa boca ; e a lei o nosso arbilrio e beneplacito papal; li

e desde .que os Papas em lugar de apresentar a vida
exemplar da pacienr.ia e do amor, ensinado e recolD
mendado por Jesus Christo, e a moderação de São Pedro,
que quando Cornelio, o Centurio Romano, sahio para
recebê-!o (a Pedro) e pl'ostrando-se a seus pés, prin
cipiou a adora-lo, Pedro o levantou llizendo: « Levanta-Le
porque en tambem sou homem li (Actos dos Apost, X,
25, 26.) escolhêrão como meio de ensinar o Evangelho"
a Inquisiçflo, o casligo corporal, e toda a qualidade de
perseguições, tornando-se assim de opprimidos em op
pressores, e principiando a ambicionar a omnipolencia
de Deos aqui na terra, provocando-se á triplice corôa
ponlifical, em signal que foi conlhltlo a elle~, de dispÕl'
Com um poder absolulO e illimitado, a respello do Céo,
it)femo e dos bens terrestres, provocaudo-se mais as
chaves, dadas por palavras da Jesus Christo a São Pedro,
e a duplice espada, como signal do domiuio terre IPe
absoluto e da disposi~ão 'ês}Jil'itual illimilada, com o
direilo de mudar, limilar ou eSlender e reforUlaI' mesmo
a lei (livi;]a, dada e. ensinada por Jesus Chrislo, assim
como tudo isso se ensina no dil'l~ito canouico dos ul
tl'amoUlanos, que apl'esenlão lextualmente a doutrina
seguinle: «Unde nillil minlln, sr Romano Ponlifici,
ta.mquam Vical'io Eius, Cuju5 est len'a et pleniludo cius:
Ol'bis t.elTal'um et ul1ivel'si, qui habilant in eo; Don.
sOltlln spil'ituali, sed etiam gladio matel'iali evaginato,
atll'ibuta sit, justa suadente causa, plel1issima auctorilas
atque petes tas, ll'a nsfel'enu i Imllf'f ia, scel}tl'a fra.ngendi,
eOl'onas aufel'endi. Qua· p!enitudiuis potestate 110n semel,
se~ saepiui Romani Pontitices l1si sunt, loties quoties.
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opus fuil, accingendo gladillUl SUlllll, super fenllll' suom
pOleulissime, IIt satis superque palam est. 31q1H' de hoc
alllplissilTIlilTI te. timooiulll facillot tam Theolo"j quam
juris Ponlificii ac Caesélrii Professores.. " ubi ad icl
referunlur multa excllIpla, et signanler de Gregorio II
Papa, qui a Cel'iludine i'npel'iali deposult Leonelll n,
Caesarem; de Grcgorio VII. Papa. qui deposuit Ren·
ricurn IV. Imppralorelll. De Alexandro Papa, qui depo
suit Fridericutn I. IUlperatorem. De Innocencio II. Papa,
qui deposuilOlhonem Caesarem. De lnnocencio IV,P"IH1,
qui <Ieposuit FridericuITI II, [mpcratorern. De Clemente
VI. Papa, qui deposuit LllcloviculTI Bavarum etc.. ,
Papa lrl/llae esl auclorilnlis et pOlest({lis, ui po sil
quoqlle leges dil:inas modificare, et elimn limilare jllS

divinum !» (Prompta Bibliotheca canonica, juridico-rno
raJis-theologica Tom. V. pago 19 el seq.)

Foi em consequcncia d~ uma semelhante ambição,
que os Papas não só deslhrouárãú Reis, (como pal'a in
sultar de facto, ao procedimenlo dos APOSlOlos Pedro
e Paulo, que não SÓ não de ·thronárão a éro, pel'se
guidor inexornvp! dos Chri [ãos. maS ainda inculc:írão
aos fieis, que elles se submeltessem a suas ordenações
mais barbaras, e para dar exemplo da sua <IOlllriua,
elles mesmos não se oppozel'lio {IS pet'segllições <lo mes
mo tyranno) traficárão com os tllrono e corôa I

desrnoralisúrão e opprimirão a p.xi tencia dos povos,
excitando guerras e revoluções, conforme os seus ca
prichos: Ulas procnrárão aiuda dominar mesmo o
desenvolvimento do espirito humano, sendo por este
modo que Urbano VIII, fez apl'isionar pela Inqui içflO
a Galileo, naturalista e astl'onomo celebre, na idade
de setenta annos, pela unica razão, de ser elle que
o primeiro ensinou, qne o sol se C<Jnserva no mesmo
lugar, e é a terra qne gyra em redor delle. - E' daqni,
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que no Concilio de Braga se decretou, que « se al
guem tem para si, que 1.Ia de dar credito á Mathema
tica e Astrologia, seja excollllnungado. » (Historia Ec
elesia.·tiea do Arcf'bispo de BI'nga, por Dom Rodrigo
dn Cunha, - Veja mais: Antonii Pereirae: dissertatio
de gestis ac scriptis Gregorii VII. adl'erSllS llenricum
IV ImperaI. -Bnluz iu notis ad vitam Pontificum. Bos
suet.-Dupiu. - ~atalis Alexander. -Barclay. - 9bs
traet;-no seus tratados: dr. Poleslale Ecclesiaslica
et tempol'uli. E Historia da Franc-maçonaria. Lisboa.
18lJ3.

Sua RevfDQ. para increpar a legislação civil, e accusal'
de insufficiencia o podei' temporal. quanto á direcção
dos negocias de casamentos, para o Um do Estado,
procurou npresentar ao povo as paginas da Ilistoria,
onde se ach50 consignndos os abusos de algnns Im
peradores degencl'ndo , e en, pnra provar que aquelles
abusos, não podem ser nhsolntamente imputados e
alll'lhuil1os como culpa, ti legislação civil, assim como
n50 podem ser imputados ou altribnidos como culpa,
os abusos e vicios de alguns Mioisu'os Ecclesiasticos
ambiciosos, á Religião e ao poder cspiritual: apre
sentei perante o mesmo povo algumas paginas da His
toria, em rcfercncia aos 3bns05 dos Pi) pas. E sendo
isso as im, protesto desde jú, contl'é\ qualquer insi
nuação e interpretação Illalevola, que procuraria dar á

minha naITaç50 hisloriea um intento diffel'ente daqurllc,
qne eu, pela minha explicita confissão, acabei de daI'
e revelar,

Que justamente na época em que a fgreja chegou a
exerceI' ne ta telTa um dominio C]uasi illimitado, a im
moralidadc e deboche dos Eeclesiasticos, alcançou a
maior altum de devassidiío. pôde-se concluir com evi
dencia dos decretos de diffel'eoles concilios; assim o
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Can. 21. do synodo Aenhamense diz: « ln more est,
ut qoidam Sacerdotes duas, qoiclarn pIores mores ha
b.eaol, et nonoullos quamvis eam dimiserit, quam antea
habuil, aliam tamem ipsa vivente accipit, »- E o con
cilio Augustano cano 1.1. « Quamvis etiam sacri ca~

nones, quasdam personas fcmiDal'Unl, simul cum
c!ericis, in liDa domo habitare pennitlant, tameo,
(qood mullum dolendonl esl) sIDpe audivimus, per illam
concessionem plurima scelera esse cOLDmissél, ita ut
qoidam Sacerdotes, cum propriis sororibus concuUl
bentes, Hlios ex eis geDerassent. Et idcirco constituit
hrec sancta synodus, ut nullus Presbyter, ullam [emi
nam secum iu domo propria permitLat, et cel. »

(Herzheirn, pago 623, e His!. Ecc, de Fleury, TOID, lll),
Sua Revrn. para apresentar insinuações accllsatorias

contra o casamp,nlo e legislação civil, e contra o poder
temporal, não duvidou asseverar que, entre os antigos
Romanos as guerras civis. a dissolução do Imperio e
toda a desgl'aça do povo, resultou da circumstancia.
de tel' lomado a legislação civil sobre si a direcção
dos negocias de casamentos, Se esta asserção quel'
apl'esentar-se como principio, devêra servir como lal,
U!mbem o seu contrario, isto é: que todo~ os paizes,
onde os negocias" de casamentos são dirigidos pelo
Sacel'llocio e [Mo sacro, por meio desta direcção re
ligiosa, achão-se livres e em segurança, contl'a as guel'l'as
civis e dissolução, Neste caso seja-me licito perguntar
a Sua Revrn., qual foi a razão qlle a direcção reli
giosa ou sacenlolal, a Inquisiçflo e o pl'ocedimenlo,
de fôl'o sacI'o em negocio de casamentos não livral'úO
e assegul'ál'ào as Republicas de Veoeza, Genova e
QJ]tl'OS Estados da Italia, coutra as guerras civis, de
cªdencia e dissolução, durante os seculos XII, XIlI,
XIV, XV, XVI, XVII, e XVIII, e não salvárão a
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P.)Jonia. eminentemente Catbolica. contra a ruina,
occasionada pela violencia dos tyrannos? Porque não
salvou o procedimento do fõro sacro em negocio de
casamento~, a Respanba e Portugal das continuas guerras
civis e decadencia. e a Roma e Sicilia das continuadas
revoluções e dcsólação ?-A' vista destas circumstancias
é preciso confessar que, ou naquellcs paizes eminen
temente catholico!' não- havia e uão ha religiosidade,
ou se havia, que a tal direcção ccclesiastica dos nego
cias de casamentos em si e paI' si mesmo, não se mos
trou como meio sufficiente e idoneo para salvar os
Estados das guerras civis, revoluções e dissolução. assim
como Sua .Hev ma na sua tuese implicitamente asseverou
e procurou comprovar.

Sua Rcvm., para comprovnr a in5ufficiencia do poder
civil, cm mnteria de dirigir os negocias de casamentos
parn o fim do Estado, esforçou-se a apresentar como
argumento a asserção, qne a lei civil, não é capaz
de grangenr ao vinculo matrimouial aqllella solidez fir
meza e respeito, que lhe póde grangear a intervenção
ccclesiastica.

Quanto a est.e argumento, eu na minha convicção
não duvido declarar, qne, para um hom 'm qne tem
consciencia dos seus deveres, o vinculo matrimonial,
regulado pela legislação civil, terá a mesmissima soli
dez e respeito, como se fosse regnlado por uma lei
EcclesiasLica, Jlois qne ambos estes podel'es dimanüo
da mesma fonle, a saber: da ordenação divina: « Nau

'est potestas nisi a Deo. II E para aqnelle qne não
trata os seus deveres e llegocios com eonsciencia, será
tão pOllca consa a transgressão de uma lei Ecclesias
tica, Corno pouco é a pl'evaricação a lei civil.

Pal'a a consciencia de 11In magistrado honl'ado a sin
cera execução da lei eh'il é uma cousa tão sagrada, como é
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para um ccclesiastico ti admini trtlçáo de um acralllento.
E para él consei ucia de um ecele iélstico corrompido
será tão pouca cousa adlllini traI' e contrariar o acra
mento, como por UJII empregado sem con cielluia é pouca
cousa apresentar abusos no cumprimellto de sp.us deveres,

Além disso, o poder temporal, pelo casamento civil,
não imJl\:lde a [grcja na execução da sua alta missão, por
maneira alguma; pois que lhe ,fica inl('irameJlte salvo o
procedimento pala com o fim espiritual, inculcando aos
fieis os sentimentos religiosos para u matrilllouio, e
exhortando-os que ellcs lião se contentPIll com o seu
casamento como contracto c omcio da natureza, mas
procnrem Irala-Io tamhem conforme aos artigos da sua
fé como Sacramento, e por isso antes de e/IecLuar o con
culJito c a cohallitação, que elles compareção prranle o
alt•.II' de Deos, para recelJC'r a sua graça na I)('nçào sacer
dotal, satisrazendo cm tudo aos preceitos da 19r .ia, sem
cnja in tCI'\ cnçflo jc\ ma is poden\õ en tra I' no rciuo dos
Céos, nem panicipar na salvação e \'ida etcrlla!..,

Que a santidade do voto, juramento e promessa
so!clllne é tão pouca cousa para um Eccle ia 'lico sem
conscienci;l, como pouca COUS'1 é a olisen'anciu da lei
civil para um MagisLrado venal c umbirioso, entrc os
Ol1lroS, temos exemplo 110 faeLo do Papa Paulo n.

Este Papa, untes da sua eleiçí'lo, como Cardeal,
sanccfonou, no conclave dos Cal'deaes, certos dccretos
cliscipliuul'es, que tinllflO por lim estabell'cer um pro
cedimento digllo e l'alOuvel, que oS Papas devi;iO
seguir e ohsel'var na 1I0meação <.los Canleacs e dis
tribuição das outras Prclatul'as, para assim !ll'evcllir a
simonia, e toda qualidade de desmol'alisação, flue tanto
dominavão c assolavão as eleições, para os altos caq;os
EcclesiasLicos.
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o dilo Papa Paulo II, depois da sua eleição para
o Poutificato, não só reiterou a sancrion31' pela sua
assignalura os mesmos decl'ctos, mas prestou ainda um
voto solemne, promettendo sobjuram('nto de oh r.r\'a-ILS
com exactic({io. Porém apen<ls illslallado na Sé ue S.
Pedro, nüo ul1vidou declara-los 1111110s e irritas, com n
manifesta infracção do seu voto c juramento, a.llrgando
que o poder do Papa, não se pódc limitar por lei ou
decreto algulD. Fez neste sentido oulros decreto-,. e
por meio de ameaças, auathemé\s. c maldiçõe , esfor
çou 05 cardeaes re~nidos par'a sallcciona-Ios pelas suas
assignéltul'as, executando por esle modo Ultl golpe de
Estado COIll a mesma astucia e \'iolencia, que IJOS ul
timas tempos tinbão-sc I'l'produzido pelos faclos de
Luiz Napoleão, pre idenle da Hclpublica FrHnceza.
Palllus II Poutifcx leges ... , (quas) sub 'cripliouilJlls
dllabus, jure-jurando votoque firma 'sCI, delere paulo
postad~ressus cs!. .. Oblatlls (ill hllllC (íncllI) Carditla
Jibu lilwlll1s... 110ntllllli manum statim cli<lm nou Iccto
apposueruut, detracLantes minis, vi, maledictis ct ana
thcll1ate CO,ll:li, omnes uemllIU subseripscrllllt. lIno
excepto, Joallne r.arvaial Hispallo iam septuagenario ele.
(A.Il11aliul1l EcclesiasticoruUl Canl. Cresaris Barolli ClJll
linllalio pcr HI'DI'il:um Spolld;lI11llll E,Jiscopulll. Tom. II.
-.\.nualr.s Ecclesiastici. auciure Odorico Rainaldo To
rnsiuo, Pl'icsby. tpro, to'n. TI,.)

Que semclhdllll! procedimento PCI'jUI'I), violf'llto e
escandaloso, praticado pai' pessoas clwmadas Vignrios
de Deos, ferem a Illol'alidadl:' publica. c a l'e1igillsidadl!
do povo em lima ~scala muito maio!'. do que todo o
ca ameuto ci\'il, isso é illconleslél\'cl j pois que o casa
m~l1tocivil é urna s'lncC;üo da lei natlu"ll prilll'1Jlva, divina e
humana, o procedimento pelj1lro pelo cOlltrario é ullla
blasphelllia e escandalo, CODU'a lotla a lei divina e
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humana. O casamenlo civil .procura sanccionar a lei
da Escriptura que diz: «A palavra (ou prOnH)S~a)

que uma vez saltio da lua boca. tu a observarás e
cumprirás, assim como promelteSle ... pois O fize te
de lua propria "onladt>, e o drclarasle pela tua boca.»
(Oeuleron. \lI.) - O hypocrila e perjuros pelo
contrario, pelos seus faclos en inão, que basla ter o
poder, pal'a ['epuLar- e aULorislldo de prevaricar im
punemente a tudo.

Que a santidade do vinculo matrimouial aqui na terra
acha tão pouca garanLia no procedimento de um eccle
siastico depravado, como no tribuual de Ulll magis
trado corrompido, póde-se CCllIprovar até á evidencia
pela IIi toria. Entre os innumeraveis exemplos de ta na
tureza, rOll citar o dil'orcio, feito peJo [lapa Bonifacio VIII
entf'(~ Ladi láo rei de i'\apoles, e a ua legitima e po a a
railllia Constança.

O historiador c jurisconsulto Pietro Giannone, na sua
ohra: « ISloria cirile di rep,no di i apoli II narra O caso
pelo modo srguiulC: « A rainha Margarida, viuva de
el-rei O. Carlos lU, pam reconqui Lar o throno de Na
polcs para o seu filho Ladisláo, protcgido pelo papa Ur
bano, ponlifice de Roma, Linha de susteutar uma guerra
contra Lniz d'Aujou, rival do seu !ilbo e protegido pelo
papa Clemente, ponLifice em Avignon. Para tal rim fal
tando-lhe os recur os neces ill'ios, tomou O couselho de
fazer casal' a seu filho Ladislúo. na idade de f1ualorze
annQs, com uma moça rica, filha de LJ1an(redo di Chia
ramonle, chamada COllstança. O casamento celebrou-se
com grande solemnidade, e com a approvaçiio do papa
Urbano. O pretendente I'ci Ladisláo por e te modo rece
beu um dOle riquissimo, e augmentou o numero dos seuS
sectarios. A guerra con. ull1io o u'lte, sem dai' resultadOS
favoraveis. O papa Urbano morre e lhe succede Bonifa-
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confirmou uo titulo de rei de Nélpoles; mas fall1l\'iio outra
vrz os rr!cur os lIece sarios pnra dar forçn e \'alol' a tal
titulo, A rairha miii,l\largariJa, para rencer as difficulda
de~,accouselhou a seu filho Lncli l:ío que fosse pnra Iloma,
e lá pedi se ao pontifice 13oniracio O di\orcio com a sua
lIIulher Con tnnça, para assim poder cnSllr-se outra vez
e aporlerar-se de um novo dote, pa)'a contillUll[' a gucl'I'a
e rcalíZ<l)' os seus desrjo . O papll Uoniracio anlluio srln
o menor e cru pulo ao pedido d'el-rei Ladi~láo, conce
dendo-lhe no in. tante n;io sónH:nte a bulia dr. divorcio,
Il1ns dando-lhe lambem dinheiro pnl'a a contiuuaçiio da
guerrn; e mandou com c1-rei Ladisltio o hispo de Gaeta
para' en-ectl][JI' o ncto de di\orcio, que na I'enlidade se
executon publicamente na i~rrja, pnl'a onde a rainha
Constança foi conduzida. por seu mnrido c1-rei Ladisli1o,
sob pr '(exto de assisti)' ti lIIi sa solelllnc, Ú bispo de Gaeta
leu perante o povo a bulia pnpal de di,orcio; c logo
npproximoll- e ti rainha c til'ou-Ihe o anm:\ nupcial, e
entregou-o ao lei Lndi ltio em siónal ue feito o di\'orcio,
A ex-rainha Constança foi conduzida por uma mulher
velhn, llcompanhada de duas donzeIlns, pn)'n umn casa
pnnicu\ar. E cm pouco tempo cl-rci Ladisláo casou-se
oulra vez, ganhando um novo dote, e finallllcnle n!c'lI1çou
de Vel' I'ealisaclos todo os seu desejos, A ex-rainha Cons
lança, entregue ao abnudono. vio-se obrigada a pro
CUJ'a,' aIliviar n sua sorte tambem pOl' meio de um casa
mento com o conde de André; c tendo ella cOllsciencin
da sna posição, depois de acabada a solclDoidadc Ilupcial
COm o seu egllndo marido, na lH'escnça de todos os as is
tentes, exclamou: a O conde André póde ufannr-se de
receber como concubina c adnltera a esposa legitima de
el-J'('i Ladisláo ! »- « La Regina Mar~arita in Gaela PCI'

nvere speranza, dando allra moglie ai Ré suo figliuolo, di
c..I.S, lO
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a"er danari, per rinoval' la guerra, persllase ai medesiruo
ch' . ; . andasse ai Papa e cercasse d'ottener dispensa di
separar iI matrimonio; poiche prendendo altra moglie,
potrebbe avel' dote e Cavore. II Ré... cavalctJ a Roma,
dove rú onorevolmente e con molte demonstrazioni
d'amore ricevuto da papa Bonifacio, ed oltene non solo
la dispensa deI divorzio, ma ajuto di buooa quan titá di
danari, per poter rioovar la guerra. II Papa, com ouovo
esempio, maodo coo loi ii Vescovo di GaElla, che cele
brasse I'atto deI divorzio; e la prima Domenica che segui
dopo iI ritoruo dei Ré, nel Vescovado di Gaeta, quando
iI Ré fú veouto con la moglie, la quale credeva di veoir
solamente aI Sacriticio della Messa; ii VeSC01/1), avanti a
tutt' iI popolo~ lesse la Bolla deI dil'orzio, e mosso dai
altare andó a piglial' I'anello della fede rlalla Regina
Costanza, e lo I'estitui ai Ré; e I'infelice Regina fú
condotta con una donna veccllia e doe donzelle ad uoa
casa privata etc. »

Poderia eu apresentai' aqui a historia dos divol'cios
feitos por dilferenles papas, como~ por exemplo, por
Illoocencio III entreBerengal'ia, filha d'el-rei de Castella,
e D. Alfonso, rei de Leão e de Galliza; pol' João XXII,
entre Carlos Bello, I'ei da França, e Bianca Bllrgogne;
por Alexandre VI, entre Luiz XII, rei da França, e
Janetta de Valais, filha de Luiz Xl, etc. , etc.; mas bas
tará simplesmente menciona·los, em prova dos meus
argumentos, remetlendo os que a respeito qllizerem ter
esclarecimentos mais minuciosos á leitura da: « HisLOil'e
Philosophique, Politique et Critique du Christi"nisme,
par de Potter, tom. VII. cap. III. »

Estes documentos dão testemunho evidente de que
aquelle mercantilismo e impiedade. de que S. RevUla pro
CUl'a arguir, pelas palavl'as de Louis Blanc, o reinado de
Luiz Philippe, em negocio de casamentos, não são uma
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invenção do casamento civil, mas um facto bem antigo,
que achou o seu exerci cio desrnoralisador mesmo nos
actos dos papas e outros homens chamados eminente·
mente catholicos.

A' visla da Historia imparcial, eu da minha parte não
duvido as everar, que se o casamento ciril não puder
servir para melhorar a sorte dos matrimonios na vida
social aqui nesta terra. prevenindo lDuito~ abusos e fiui
tas seducções escandalosa. e alJi\'iando os seus elfcitos:
tambem não poderá servir por certo para peiorar os ne
gocias de casamento, ainda mais, do que elles já se achão
degenel'ados e corrompidos, sob a exclusiva direcção ec
c1esiastica o

Se e te ncgocio não fosse tão geralmentc notorio , e
tão altamente odioso, poderia eu apresentar com moita
facilidade, o tri te quadro dos casamentos, em milhares
de exemplos, tirados da vida conorupida dos altamen t e
catholicos e catholicas, unidos e'l1 matrimonio pela ben
ção sacerdotal. ... i\las vamos ver a historia do rilo da
confarreação, pois que sna Hevm. será capaz ainda de
fulminar contra o mcus argumcntos, para opprimi-Ios
por meio de alguma pastonll. e COlll o Deaeli parto 1
disl. ti cano ô que diz o «Se o Papn, mei'I11O expuzesse
pela sna neglig oncia fi máo procedinlf'nto a rida pro
Jlria e dos poros inteiros, ú perdição. attirando-os COlll-

igo para O inferno, uinguem terá o direito dc procu
rar sLllrar-se, contra um lili acto, e increpar ao Papa,
pois que é elle que julga a todos, !)elll poder ser ju!rrado
POI' alguem. ,. Porélll a respeito desta doutrina de sua
Re'·m. responderei que aqui se trata sohre a historia, e
não sohre os artigos de fé; a narração hislOl'ica de qual
quer, poderá ser criticada e refutada, mas não julgada e
condemnada, como um acto irreligioso. Se Sua Revma

não iucorria no crime de lesa-tnnjestade, por ter recor-
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rido fi historia dos Imperadores, cu julgo que igual
mente n50 iucorri no crime de Jesa-sanLidade papal,
pelo silllple faelo de ter recorrido ii hi toria dos papas;
)lois que, a respeito do Imperadores acha-se tamuem
escripto: aRex omlliblls superior cst, et {( solo Df!O P:J.
nicnclu ! n (Cassiodorus in Psalm. 50.) O Rex! ... quis
te cOlTipiet? Loquimur enim tibi; si volucris anui. ; si
autem nolueri , quis le condemnabit, lli i is, qui se pro
nunciavit esse ju tiliam?! (Gregorius Turouell is. Hist.
lib. lH. c. 15. - « Eu t1isse : Sois c/coses, c torlos (ilhas
do Excelso! (p,alm. L T 'XI. i.~o é: o vo 50 Imperio
acha-sc instituido pela autoridade dido:l. a (Tudo
arlnillo, que se diz, CII1 refcrcncia ao Rci ou Impcrado)',
entende-se cm rcferencia a CJualcJucr poder civil. cons
tilllido pelo )lovo, -) Pelo reslo S, Chr)'so tOlllO, de
conlid. libro)', diz: « A nós (Igreja) não foi conccdido o
pode)' de defender a :lIguem do deli 'lO, com a aUloridade
sentenciona!. - 'on cst nohis data líllis pole 'ws ut
~ll1cLoritate sentenlii.C cohibcamu. homines a dclictis. n

E S. Bernardo diz a Eugenio: « Que os po lolos se
acIJúl'ão perante os tribunacs, para sel'em julgado', isso
eu li ; mas que elfes se reunis em cm tribullal para jul
gaI' os outl'OS, isso cu não li ainda COI pane .l1guma .• 
« Apostolos lego juuicandos stctis,e: judiclntcs sedis e,
non Irga.)) -(Piell'o Giannollc, istol'ia di NnpoJi, Tom. L)

Tambem Valenliuiano na sua Novella XII diz: « QuauLO
DOS consta, os Bispos não têm a jUl'isdicção de um tri
bunal, nem podem tl'a1ar sobre outl'as cOllsas senão
sob e a religião, corno o codigo Theodosiano mo tl'a: nfio
lhes permillimos pois que se pos ão appresental' coma
.luizes, senão, ql1a'ndo os contendentes, de sua vontade
recorrerem a elles, como por 11 m cow promisso; paI'
conseguinte, se qunlqucr dos contl'actanles se recUSl1r
perante um procedimento ecclcsiastico, seja leigo 011 cle-
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rigo, serão tr:ltados scgundo a lei pnblica e direito
COtlllllllm <lo raiz, - Quoniam constat Episcopos forulU
!egibns nOD babere, nec de aliis cau is. qnam de
l'eligione pos e cognoscere, ui TheodosianlllTI corpos
oslcndit: aliler cos judiccs c~se non paliUllll', Ilisi,
velunlas jurganliulU snb vinculo compromissi prrecedat,
ct qnod si alle\'utcr Dolit, sive laicus, sive clericus sit,
agenl publicis legibus el jnre comlllllni. D

O Revmo Sr. cOl1cgo Ca mpo , fallando soure a confar
rCilção, como rito de cclcbruçno dos c:J.amenlos cnlre os
anligos Romanos, passou cuidado 31l1crlle em silencio de
explicar: sc aquelle rito cra ou n50 oUl'igatorio }lnra todos
os cidndão', e se o.. C[cilOS civis do matrimonio se acha
\"50 ou n50 pendcnles d:lqnella celelJl'<lção? Porl:lnto o
conhecimcnlO dc ta cir'cuUlslaucia é bem essellci:l! ; pois
qnc n qUI~sliio aClual versa obre a malel'ia de sabel'-se :
se ao Saccl'docio compelia ou não o dircilo de obrignl' os
cidadão a ce!'lo rilocOIll n.lJnrção de Illlllidadcdo matl'i
monio, mesmo 11é.1I·3 com os efi'eilos civis do cn al\1CnlO ?

A hi loria e legislação romana sob.'c os casamenlos é
a segllinlc:

A legislação \'omnlllJ. Digcst. lib. I. lit. 1-, de jure et
ilJSlilúl, diz: « lJlllrale CSI, quod nalul'a oOlnia auim.. lia
dOCllil. .. Hinc desccndit mm'is el femitlre conjnnt:lio,
qunm 1105 malrimoniulll nppcllamus, hinc lilJel'orulU
pl'ocrcatio, hinc cdllcalio.» Isso é: É dn nnlurcza, ou
como Dntllral, tudo nquillo quc a lIaWl'eza ensinou a
todos os anillwes .. , dilqui a reunião do hOl\lem com a
mulher, o quc nós cbamamos malrimonio, (lnqui a ge
ração e a educação dos filllos. (Thomaz Mnl'ozelli, )]0 ~cu

dil'eilo pr'irado dos Romanos.)
ConnubilllU seu onpliro, sunt ,'ocabllla juris ci"i

liso l) (Heineccills. Elementa jllris. Civ. el Synl.agm. :1I11iq.
l'O.m.) Isso é: entre os "Rom:lOos o casam€1I10 011 nuptire
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só tem significação e só existe para o direito civil.
Então não havia entre elles casamento, no sentido reli
gioso, pois que o ritus nuptiarum não constituia o casa
mento ou as nupcias, mas sim o direito civrI, em
concurrencia com O c.onsenso mutuo dos contrac
tantes.

a Connubium est jus legitimi matrimonii.» (Servius
in Heineccio.) «ConnubiuUl est uxoris jure ducendre
facultas. Counubium babent Cives Romani cum ci ibus
Romanis ; cum Latinis autem et peregrinis ita si conces
sum sit.» (U/pianus Fragmentorum til. V. § á e 5.)

cc MalrimoniulD est juris gentium, et ContllberniulD
juris natural is. » Isso é: o matrimonio existe no sentido
do direito das gentes; e o conlubernio no sentido do
direito natural. Daqui resulta, que. entre os Romanos, a
legitimidade das nuptias ou casamentos não se detel'mi
nava por direito algum pontificio, mas sim pelo direito
civil. A quem não competia pela lei civil o direito das
legitimas nuptias, elle podia celebrar o seu c<lr,amento
pelo rito da con{arreatio, ou qualquer outra ceremonia
religiosa, o casamento (Ielle não produzia elIeitos legaes
no fôro ou direito civil, excepto se fosse ratificado poste
riormente pelo poder civil. (Veja: Heineccius. Elementa.
juris civil. lib. 1. Til. X. de nuptiis.)

Com tudo, a Roma gentilica, tão restl'Ícta e minuciosa
para COm os seus direitos civis, era bastante justa e
conscienciosa de não insnltar aos outros com a gr:ltuiLa
applicação da palavra concubinato; porque ao menos
reconbecia que os casamentos dos outros existião e tinhãO
o valor do direito das gentes; e a Roma christãa e catho·
Iica aposLolica, conforme ensina a irmandade dos emi
-':lentemente catholicos, julga ser, em conformidade do
amor do proximo, tantas vezes recommendado e inculcado
por Jesus Chrislo, o negar aos outros a habilidade e di-



151

reito de se casarem, querendo admittir para elles sómente
o criminoso e insultuoso consorcio de concubinato.

O connubium ou nuptice, entre os Romanos, consis
tião em consenso mutuo para o casamento, feito por
aquelles, que conforme as leis civis tinhão o di"eito de se
unirem em connubio. u AtTectus maritalis et consensus
facit nuptias, pr<eter h<ec ad vaJiditatem matrimonii
nibil requirebatur.» (Tbomaz Marozelli, no direito pri
vado dos Romanos.)

É por tal razão que Imp. Pl'obus in lib. LX. cap, de
nuptiis, adverte: II Te ri te nupsisse, si vicinis vel aliis
scientibus uxorem liberorum procreandorum causa domi
habuisti.» Tu te casaste legitimamente, se com conheci
mento dos vizinhos ou das outras pessoas tiveres na tua
casa uma mulher afim de crear filhos com ella. E Quin
tiliano, Declam. CCXLVII, « Fingamus nuptias quidem
fecisse nuHas: coiisse autem IiberorlllD creandorum gra
tia, non tamen llxor non erit, quamvis nllptiis non sit
collocata. » Sllpponhamos que não interviesse celebração
alguma, mas que exercesse-se o commercio sexual ou
concubito com o Hm de pl'ocrear filhos, a mulher ficará
como consorte e legitima esposa, embora fosse tomada
sem rito e celebração nupcial.

Entre os Romanos era de costume passar pOl' escripto
as condições, sob as quaes se pretendia etTectuar o casa
mento, exarando as taboas, chamadas nupciaes, nas quaes
mencionava-se expressamente, cont7'actar-se as nupcias
ou casamento, com o fim de procrear filhos. A exaração
das taboas nupciaes tinha lugar em presença de um cen
sor, que perguntava ao esposo: se elle se casava segundo
a sua consciencia, e com o fim de procrear filhos? u Ex
animi tlli sententia, et Iiberorum procreandorum causa
tu uxorem ducis?» (Cic. de Oral. lib. II. et Gellius lib. X.
cap. XX. Barllab. Brabissoll, de fonnuJis e solen. pop,
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rom. \"el'his,) É daqui que Sanlo AgosLinho, liv. II, de
maribus Mfl71ir!Jreo7'um, (Iiz: fi Nllplire autem, ul ipSiC
Dupliales T.,JJUI.e c1amant, libel'o ..um jlrocreandorum
causa, ma ..em feminamque conjungunt.» As laboas
Dupciaes Illosl ..ão que o c.lsaml'nto ..eune o homem e 11

llIulher, pa ..a o [im de p"oc"C1II' filhos.
E Va ....o em Macrchio, libro l, SalU1'llaJilllll cap. 12,

decla ..a: que a religiosidade do \'inculo ll11pcinl consiste
em uni .. -se a uma mulhe.. com o !im de p1'ocre1ll' e educar
1ilhos. " Uxorem libeJ'orulIl qUiC..endo"llm causa ducere,
religiosum C31. ) (Veja: Ba ..nah. n.. issonii de [(\ ..mulis et
solemnibus populi nomani vc..bis. lib. Vr. cap. CXXII.)

As laboas llupciaes cm si c pai' si lDesmo nüo con.Li
tuião o casamcnlo; mas senião como doculDenLO pa ..a
comprovar a sua legilimidade e cxi Leneia, quando os
esponsacs c..:ia segu idos da colrabi lação dos espo~os.

Assim, no LX Basilicon Joannis Leul1cla\'ii lib. .t L VIlI.
til. LV, sc uiz: "l\lulieres ullccndi facullalem habcnL,
si,'c id sc ..iptura voluc .. inL intcl'I'f'nienlC lkri~ i\'e sola
lluplial'ulD adfeclionc; modo lihe..iC siot, eL cum ql1ibus
llupcias cc1<·bról ..e liceal. Si fJuis aulem in. lrumenLa
Jluplialia Clllll pc ..sonól P"o"sus libcra , \'el cnm libe..al,
fcce ..it, cum !lua licel !labe..e conjugiullI, habitanle cllm
co concubiniC loco, sive legilimorlllU liberomm .iam
palel' faclus, sire nOI\ facLus: ul !loc conjugium legili
mUI\) ,sil, a.lque libcri lalll auleriol'es fJuam concepli
eHicianlur ei ui. sancilllus. D (§ 3, lnsl. de 1J:E..ed.
~lu;p ab inlcst. ellib, 10. de oalul', liber.) ... Terüo o
di ..eilo de se casarem, que .. por meio de uma e criplura,
quer só pela a[l.'içiio nupcial, sómentc que sl'jiio ambos
eHes livrt's e com os quaes é pcnuilliclo fazer-se o casa
mCUI9. E se alguem f]zel' cscl'iplura nupcial com uma I

rnolb-er livre, ou com aql\l'lIa, que elle forl'OIl Ir.eamo, o
com que se pMe licitamcnte casar, recebendo-a DO seu
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concubilo. quer já seja pai de filhos legítimos, quer não,
uecrelalllos que o lal consorcio seja julgado por legiti~o,

c sl'jão como filhos legitimos não ~61l1ente os anteriores,
mas tambem os que do tal consorcio nascerem depois.

I. G. Heilleccio oa sua obra: «Elementa Juris Ci\'ilis,
secllndulll oruiuem Pandectal'ulll adoroala, § CCLXXXI.
de 1l1lpLiis» diz: li Os Romanos jllJgárào como jU~Lo e
conreniente fazel' publico o facLo uo casamenLo, como
uma cous:) de alta imporLancia, por meio de cerLas for
malidades, qual foi entre as outras a deductio (conducção)
da esposa para a casa do marido, \)

Valerio Maximo, no a diclorllm facLOl'lllnque rncmol'a
hiliulU libri 110\ cm Jl lib, II. de uptiis, diz: « Entre os
amigos não se executar\), quer publica, quer privaliva
mente, cousa alglloca de imporlancia, sem consullal'
previamente os (lllspires.» (Juyenal X. Tacit. I\noal.
Xl. 27.)

Era daqui que, nos tempos mnis anLigos, tnmbem a
deduClt'o da esposa para a casa do marido foi geralmente
precedida de um cerlo sacri/icio, olrerecido a JlIno~

<1cosn das nuptifls. Sacl'ificium oblfltwn Junoni Domi·
du.ca: eL [i/lxia:. (Virgil. Aeneid. IV. 59.) Na occa~ião

desla solemnidadc consulta vão-se os au~pices, sacrifi
cauda um.cordeiro, e reLirando-lbe das entl'anhas o fel,
GOmo palia indicar que a vida dos casaes deverá ser
isenta de toda amargura. (Va ....o, nu. ll. IV. c Plutal'
cho, in pr<ecl'ptis conjllgialiblls.)

DuranLe a solemnidlldc desLe sacrificio, a cSj)osn~ s-e
('ra reoouhecida como virgem, tocava no ;lIt;\l' de Juno;
se pOl'ém ella já estara fÓl'a do esLado virgillnl, assistia
ao sacl'ificio com cabellos soltos c ve tida de luto, como
pal'a l'econcilial'-se com JUI}O por um faclo de ]lenitcncia,
satisfazendo á lei de Numa, que diz: <l Pelle.x asam Ju
nonis ne tagito, sei tagit Jnnonci creDcbis dellliscis
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acnom feminam caedito) (latim antigo). Isso é: A moça
já corrompida não p()derã casar-se senão olIerecendo
uma cordeira em sacrificio expiatorio a Juno. (Festus in
voce pellex; et I. Heineccius, ad legem Papiam Popaeam.)

A solemnidade se começava na casa dos pais, ou res
pectivamente parentes da noiva. Elia appresentava-se ves
tida de tunica branca, bordada com fita encarnada, que
ajustava-se ao seu corpo por meio de uma cinta de lãa,
presa por um nó chamado hel'culeo. Era de costume que
o marido desatasse este nó, na occasião em que a noiva
ia para a cama nupcial, e reputava-se como um signal
da desgraça se por acaso o mal'ido não o desatava com
facilidade. (Ovid. Epigram. II. et Festus.)

Os cabellos da Iloiva erão repartidos em seis cachos e
ornados com grinalda de f)Õres.

A cabeça era coberta com um véo, encarnado, ou de
CÕI' de fogo, para indicar a sua modestia. Os pés estavão
calçados com sapatos da mesma cõr, qual era a do véo.
(Tacit. Annal. XI. 27. Valer. Maximo IX. 1.)

A deductio da noiva para a casa do marido eITec
tuava-se de noite. A noiva era arrancada apparentemente
pela força do seio de seur, pais, ou parentes, para indicar
a violencia, com que forão raptadas as mulheres sabinas,
e indicar a renitencia que a noiva devia sentir, ae sahir
da casa paterna, berço da sua infancia, sanctual'io do
amor miai, e templo da sua ,'irgindade. Elia era con
duzida pelo braço de dous moços, seus paren tes, e Ulll

terceiro, tambem parente, precedia como guia, com
tocha accesa na mão. (Taeda pinea.) Mais adiante pre·
cedião ainda outros cinco, levando tochas accesas,
chamadas: faces nupciales. (Plutarch. quaest. Bom. 2.
Plinius XVI. 18. )

Acompanhavão a noiva, ancillas ou escravas, com
rocea, lãa e fuso na mão, para indicar que a noiva terá
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de occupar-se na casa do seu marido, com a fabricação do .
fio para as tunicas e outra qualidade de ronpa, assim como
.isso era de costume entre as mulheres Romanas desde o
primitivo tempo da fnndação de Roma. (plinius VllI. 48.)

Um moço, chamado Camillus, carregava em vaso
coberto I chamado cumerum, os utensis da noiva e os
bl'inquedos da sua infancia, cl'epundia. - (Festus I et
Plaut. Cist. III. 1. 5.)

Um grande numero de parentes e amigos accom
panhavão o prestito nupcial (Ducebant pompam nup
tia/em) chamado oflicium.

Ao sahir da casa paterna fazião-se andar a noiva á
roda, para dar a entender, que eIla tem de deixar os
lares patrios, sem conhecer o caminho para voltar;
pois que ella ba de ficar inseparavelmente com o seu
marido. Entre os Beotios, quando a deductio da noiva
se etTectuava no carro, queimavão-se as rodas e o eixo,
em sigoal de separação da casa paterna, para sempre.
(Plutarch. in Probo ROlO. cap. 28. 00 A. Tiraquelli, e
C. Sigon.)

Chegando á pOI'ta da casa do marido, que se achava
ornada com Oõres e colchas, antes de entrar, perguntava
a noiva a seu esposo: «Vis-ne ut ubi tu dominus et
paterfamilias, ibi ego domina et materfamilias ? ) 
Quel'es que onde tu estás comO chefe de familia, en
abi esteja como mãi de familia ?

E recebendo uma resposta affil'mativa, eIla cobria
a tranquetta e dobradices da porta da casa do marido,
com pedaços de panno de lãa, e bisuntava-as com
gordura de lobo ou de porco, pal'a fazer afastar toda

. e qualquer fascinação. Por causa deste facto de bisuntar,
ungir, foi chamada a mulher em latim: unxor ou
u;ror. (Plin. :XXVIII. O.)

Ao passar o limiar da casa do marido, a noiva fi-
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cava levanlada no ar por scus conl1wtores, (Plutarch.
in Romul. et quaest. Horn. 29.) para que ,lia não
tocasse com os seus pés no lillliaJ'~ consagrado a Vcsta, ,
deosa da virgindnde e ca tidade. e pOI' i so repntava
se como um signal muito falai, .e n 11Oi\'n, alraves
sando pela primeil'a vcz o liminr 11:l ca~:l do seu
marido, tocasse ncllc COID os SCUS pé$, (Scrvius. in
Virg, Eneid. VIll. 29.)

(I Transfel', ominc cum bono, limen. "
(CATOLLOS.)

Ql1nndo a drduclio in domllm mrrrili, se elTccluava
junlo com a coihnplio, ulDa parle deste acto sol<'mne,
executava a mulhcr, na occasião de chegar ii casa do
marido; a sabcr: ella trazia com sigo tres ;:sses ou
moedns, uma. que tinua na mão, dava ao marido, li

outra, que tinha n'um dos npato de que era calçada
depositava no vestiblllo dus lares familral'e , e a t('r
ceira que tinba na nlgibeiJ':l, d('posilavJ-a nos limites,
que separa vão a casa do seu marido da outras vizil1ha~,

para assim iudicar, que el!:l entrando na casa comO
{iLias-(arnilias, passará a sua vida na intima commllnhão
com o seu marido. e terá om ellc em comll1UITI os
bens e lares domesticos. (noetius uo Pothier, e ]0

nius em Heineccio.)

A noiva depois de ter entrado na casa do milrido,
recebia ns chaves da cas;!, pai'" indicar. que terá de
occnpar-se com os negocios domesti~os. Pas a\'u pois
por cima de umn pelle do carneiro, qne se ncha\'n <'s
tendidn no chão, para indica" que lhe cabia a tnrefa
de tini' a lãa, (Plularch. qULCest. Rum. 31.)

A o:ulber e mnrido, toca vão amhos no fogo 'C na
agun, como eleml'ntos, que, no entender dos Romanos,
t~Dhão feito produzir o universo, pal'a assim indic.u·,
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que lerão de pns. ai' a rida em communhão dos bens,
e cm reuniüo romplol:!. (Plutarch, qUéEest. Rom. I.
Varro de LL. IV. 10.) Com a lIgua, em que toca\'ão
'IInhos, lClvavão- c mutuamente o pés para imlical' a
fiel e sinc~ra 11 i ·tencia, com que os casnes tem de
lrntarem-se reciprocamente, (Serrius in Virgo EneitllV. J

Começava depois na ca 11 do mal'ido a ceia nnpcial.
A !DU. ica e o coro entoarão o hymno de IJymenco,
ou Thalmnimn, Chamara-se Hymeneo cm grego de
llymen, Deosa das ilujleias, e 1'1/lflamium ell1 latim dc
Thalns, us ou Thalnssill.•, que \'jvia na mais feliz união
com a sua c pos:!. (Festus, Ii", I. O.)

Depois da ceia, ii e po a cra conduzida para o
quarto de dormir. pelas matronas, casadas nma só
\'('z, chamadas prol1ubre, e era colloeada na cama nup
cial, Icdu. gt'J1icdis, omada com esplendor, e consa
grada a ecnio:

, , • « Tyrius1ue palam grnialis in borlis
S:ernitu', l) (JOVENAL.)

o pt'cstilo nupcial, de pedindo-se do recem ,casados,
enll'clinha-se por nlglllll tempo, gern!mente até meia
noite, fóra da casn, cantando o hymoo epilhalamio.

O H.al'jtlo durante a cantata atirava para róra nozes,
(Pinius XV. 22.) para dar a cntender, qne os brin
qnedos da mocidade, e da vida de solteiro já por elle ti
nhão passado, e entra"a na cal'l'eira séria, grave, e
conscienciosa do marido; (Pcrsins I. 10) segulHlo aquillo:

« Omues, qui amaut, graviler sibi clari lIxorem Cernut. I)

(TERENTIOS, )

(Veja: Roman <lnliqnities, by Alexaudel' Adam,-e
Carlos Sigon, de antiquo jure Romanorum.)

A deduclio soJcmne da noiva pal'a a casa do marido
cra lun acto voluntario, para augmentat' a magnifi-
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cencia e solemnidade do casamento; ella não servia
para outra cOllsa~ senão para oJ)ter pOl' meio della
COIU maior facilidade um documento certificativo, sobre
o facto do casamento u Deductio in domum mariti
fiebat ut sit sufficiens nuptiarlllll tcstimonium,» (Glossa
Pandectarum juris civilis, Tom. I. liv, XXIV, Til. II.
de ritu nuptiarum.)

Assim como se póde ver da iuscripção que apre
senta a pedra patavina:

cc Consule Augusto, Publius Clodius Quae tal' acral'ii,
Antouinam Volumniam virginem, volentem, allspicatu
e pal'entibns suis coemit. et qllatuol' facibus in domllUl
deduxit. 3 I so é: durante o Consulado de Augnsto,
Pllblio Clodio, oflicial da tbesouraria, procedendo a con
sulta dos auspices, conduzio para a sua casa com
quatro tochas accesas, a virgem Antonina VolllDlnia,
comprada a seus pais.

A deductio da noira para a casa do marido tornava
se corno indispensavelmente Dece saria, quautlo o ca
samento se executa\'a para sntisfazer a disposição tes
tamentaria, que promettia herança ou legado a alguem,
com a condição, se elle efTectuar tal Oll tal casamento;
Deste ca o a deducllO para ii casa do marido, servia
como documento para provaI' que a condição testa
mentaria Iicoll preenchida, c que cm co s<'<Juencb disso
ha de executar-se lambem a promessa testnmentaria,
pendente desta condição,

Era tamuem indisllensavelmcntc uecessarin a deduclio
da noiva para a casa do marido, quando o casamento
lic\lva contractado com ULII esposo ausente, ou por pro
curação. • Mulierem. absenli per liltel'as ejus, vel pel'
fluncil1m posse nnbere, si ill dornulll eius ducerctur.
Eam vero, qure abesset, ex liUeris rcl ollncio duei a
marito DOO posse: deductiolle enim opus est in ma-
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rili, non in uxoris domum, quasi in domicilium ma
trimõnü » (Pomponius. Pand. I. 5 ss. de ritu nuptiar.
PaulI. Recept. sento 11.1.9. in Heineccii Elementa jll
ris civilis.)

Para que os direitos, que o marido conseguia sobl'e
a sua mulller, em consequencia das estipulações feitas
na occHsião da declaração de seu mutilo consenso
sobre o casamento, fossem declarados e determinados
por um facto de incontestavel authenticidade, el'a do
costume entre os Romanos, fazer acompanhar o acto
da elTectuação do casamento de certas fOl'malidades,
que servião como Ulll modo e meio de deter'minar e
declarar as correlações e direitos, que o marido ia ga
nhaI' sO])J'e a sua muliler. Taes solemnidades erão: « a
confecção do instrumento dotalicio, e a conventio in
mmwm marili. ) Porém todas estas solcmoidarles, como
quaesquel' outros ritos, não fazião o matrilt1onio~ pois
que este foi julgado ser da affeição conjugal~ que ~e dei
xava ajuizar e averiguar' da vida e do modo, pelo que
os consortes llIutuamente se tratavão.- « 'ec tamen
h<ec omoia ad substaotilllTI matrilllonii pertinerp.~ lle
que tabulas aliosque ritlls facer'p, matrimoniu1l1, sed
mal'italis alTectus, qui considerata vit<e conjunctione
judicaodus. n - (Ub. 31.. pr.ss. de donat. Lib. III. pr.
5S. de Concllbinatu. L. 2ft. ss. b. t. Comment. ad legem
Juliam et Papiam Pop<e:.lm lib, II Cap. 211.)

A confectio do iustrumeato dotalicio eiTectuava-se
com a intel'vpnção do Censo!' e dos Auspices. Quando.
o dote era dado~ ficava elle depositado entre as mãos
do~ an pices, até u dia depois da dedllctio pa l'a a casa
do marido. (Sueton. cap. XXVI. et Tacit Ann. lib. XI.)

•••• li Et rilu, decies centena dabantul',
Antiquo, vcniet cum ignatoribus Auspcx. )

(JUVENAL, X.)
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A mulher, quc se unia em casam .nto, só POI' lUcio
de lIllJ illslrlllllclllO dotalicio, e sem a eOllvf'lllio in 717fl
num 71/al'iti, cham<lra-se mtltrontl. O marido n50 tillha
nenhum podeI' sobre eJla, c IHlria entre eIles só
comlllunhiío da vida, mns IlflO lambem eommunhüo dos
bens.-« Si LIXaI' iII manUfi marili non eOllrcnit, nllp
tiéIl ernnt mnrit et mulieri,; conjuoctio, intiiriduam villC
consucludinem c nlincu., siccple UXOI' in viri pOICS
t:lle noo cr;u)) (§ 1. Ilht. de pnlria pOICSI; Hcincc
cius na obra citntla. e n. I. Potltier. PandcctiE Jusli
nianéIl in 1l0VlIlIl onlinem digesléIl.)

Se pelo contrario O nelo do ca nntento, era :lcom
panlwdo da sol mnitlade de eOJll:clltio in mallum ma
rili, (e0l1rcnç50 pnl'a paSSíll' em pedcl' do marido) a
mulher chamílva-sc mtll!'I' (mnilias, ella ci\'i!menlc ces
sara de ser memhro <.ln familin dos seus pais c passara
CI1l poder do marido como filha e maneipio, e cntnO
t:ll, participava COI\1 II nlarido, nn eommunhão dos bens
c <.Ias cousas sagradas da familia dellc. O marido ad
quiria lodos os bcns dc lal sua esposa mateI' (mnilias.
como dole, e tinhão ml\tuilmente o direito de sllccessão
aI> iulestalo.- « QU:E in mnnulll m:ll'iti cOIl\'cuichat,
el'at iu mal'iLi pOI~S[atc cL mnncipio; (CcllillS Noc:t.
Alt. XVllI. 6) adCOc!lIC in SJera mJ:'iLi transib:Jt, l:lm
qllilm filias familias cL h~rcs sua, ct mllriLlIs omnclll ejus
suusLanliam dOLis Homine ndCJuirebuL. (Cícero in Topie.
IV.) Quemadmoduln ilaCJue Iilii filiéIlquc familin'i dice·

.bantur in sacri paLel'llis consliluli: ita et uxorc" qulC
in IlIUnlllll viri convclIerant. (VaI. l\1axim. VIL 7.)
Veja mais a este respeito: J. G. Heillcccius, Elementa
Juris Civilis ; et Synlagmala anliqllilllllllD romanarum.
-R. I. POLhier, Paodeclre JuslinialltC, ele. et Appen
di" fragmentorllm, qU:E cluodccim lalJlllis vulgo adscl'Í
bUlllUl'. F. Hotomanus: Novl1s Commcnlaril1s vel'borum
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Juris. - Et Hcineccius ad Jegem Papiam Poppream. »

Eis a di[erença entre a mail'Olla e a malerfarJ7ilias,
que era filire loco.

A conventio in manum marili, e[ectuava-se, con
forme assevera Potbiel' cap. 1. tir. VIU. , ou por meio
de rito da confarreatio, ou coemptione; e mais tarde
tambem por meio de usucapio ou usu. A este ultimo
respeito a lei de doze Taboas, tab. VI. cap. V. diz:
« Mulieris, qme annum, matrimonii ergo apud virum
mausit, ui trinoctium ab eo usurpandi ergo abe:cit,
usus esto.. Isso é: êJ mulher, que, com ~onsentimento

de seus pais, ou tutores, permanecer, durante um
anno inteiro, em matrimonio com alguem, sem auseu
tar-se tres noites. será usucapta, e passará em poder

- do marido como filha.
Da([ui póde- e concluir qne, entre os Romanos, o

casamento era um dos modos de adquirir o poder paterno.
Dyollisius Halicarnassius no liv. II. c, á. diz: (( Foi da
inslítuição de Romulo, que a mulher, que passava nas
mãos ou poder do marido, conforme as leis sagradas (')
fosse com elle em communhão dos hens e dos sacri
ficios, e tivesse herança nos seus bens, . assim como a
filba tem nos bens de seu pai, Ao marido competia
o direito de podei' patcmo sobre a sua mulher, e tinha
mesmo o direito da vida sobre ella. Esta dispoçisão
vigorou por muito tempo mesmo depois da publicação
das doze Taboas.

A. Til'aquelli na sua obra: de Legibus Connubialibus,

(.) Lei sagrada, segundo o Til. Liv. VIT. cap. 41. em nota,
quer dizer, que a tal lei linha por sua sancção, que o prevari
cador, em expiação do seu crime, fosse sacrificado a algum dos
Deoses, com a sua familia e com a sua forluna.-Tal lei sagrada
e~a, por exemplo a seguinle: « Qui tribunis-plebis, aedilibus, Ju
dicibus, Decemviris nocuisset, ejus caput Iovi sacrum esset, familia
ad aedem Cereris, liberi liberreque venumirent.)) (Tito Livio 111. 55.)

CASo ii
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assevera, que foi pela instituição de Romulo, que o
marido era revestido da autoridade de um Juiz sobre
a sua mulher. «Sei stllprum committit aliudve peccassit,
maritus Judex et vindex estod, deqlle eo cum cog
natls cognoscito. a (Au!. Gellills lib. 10. cap. 23. Veja
A. Terrasson, Histoire de la Jurisprudence Romainc.)
-. Adulterii convictam, vir et cognati uti voleut, ne
canto. a-Temulentam uxorem maritus necato. (Oyonis.
Halical'Dassius lib. III.)

Se a mulher commettia algum delicto, tinha por Juiz
o seu mari~o, como injuriado pelo facto de tal mu
lber. Proceuêrão ao conhecimento do delicto o~ pa
rentes da mulher, em concurrencia com o marido,
todas as vezes que a mulher incorria no crime de lesa
pudicicia, ou quando ella provou- se dissoluta, pelo
uso de qualquer bebida espirituosa. Romulo mandou
"punir estes factos, como crimes gravissimos, com muita
severidade, pois que eIle imputou á mulher o estupro e
adulterio, como um mal feito, que conduz para a clemen
cia; e a embriaguez, como um facto que conduz para
o estupro.-c Si qua mulher teme tum bibel'et, cum
que alieno viro probl'i quiel faceret, in eam mal'itus,
causa, cum IDulieris propinquis cognita, prenam sta
tueret: ast si eam in adulterio deprehenderet tum eam
occidendi jus potestatemque habel·et.a (Veja': Pothier,
Appendix XII. Tabular. cap. I. tit. IX.-Hotoman.
«Novus Commentarius de vel'bis J uris. a-Heineccius.
Syntag. antiq. romanar.)

Daqui resulla, que Sua Revmo se pôz em aberta con·
tradicção comsigo mesmo, e com a Historia dos Roma
nos, elogiando de um lado as instituições cios primitivos
Romanos, e increpando de outro lado a legislação ro
mana dos tempos posteriores, accusanuo-a, que foi eIla
que autorisou • até o costume tyrannico de dai' ao ma·
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rido o mesmo direito, que o pai tinha sobre a filha» 
pois que, conforme os documentos historicos, acima
apresentados, foi justamente nos tempos primitivos,
pela instituição de Romulo, que os maridos ficilrão re
vestidos do me mo direito tyrannico, que outr'ora os
pais tinhiio sobre as suas filhas. Aconleceu por este
modo, conforme Valerio Maximo narra, que Romulo
deixava impuue a Egnacio ~Iecenio, que matou a sua
mulher, por causa de elta ter bebido vinho.

Resulta mais, que o Historiador de Sua Re\,m., cha
mado outro e.~criplor, adulterou completamente a Bis
tu ri:] , quando escreve II , que no primitivo tempo da
coufalTração, competia ao «não sei qual coltegio
sacerdotal" de conheccr e jnlgar nos CllSOS, em que se
trata\'a de rCllloyer alguma cousa enlre os consortes;
pois que os documentos hisloricos, acima apresen
tados dão te lemunho evidente, que a mulhel' tinha
por Juiz, o seu marido, e foi a este, a quem compe
tia o direilO de conhecer sobre os fHctos e prevarica
ções de sua muluel',

Foi por esle modo que - conforme narra Tacilo,
Hist. Rom, lib. XIV, - Pomponia Grecia, mulher il!us
Ire, e consorte de Planceio , sendo accusada da supers
tição exlcl'Ila, o coubecimcnto e dcci ão sobre o tal
crime, foi deixado ao marido, que, segundo u a anliga
instiluição» do paiz, em concurrencia com os parentes
de sua mulher, procedeu ao couhecimento do faclo, e
prouunciou-a innocenle, (A, Tiraquelli na obra já men-
cionada,) .

Resulta mais, que a legilimidade e validade do casa
mento era completamente independente de qualquer rito
e celebração religiosa, e que os negocios de casamentos,
forão dil'igidos em ludo, e regulados em lodo tempo,
pelo poder civil, sem a intervenção do Sacerdocio,
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Para aprcsental' em maior relero a incohercncia das
combinações de Sua Rc\·ma com a realidade e ver'dade,
vamos continuar a Ri toria dos Romanos em negocio de
casamentos:

Mencionei, que, conforme ensina Pothier. e COlD elle
alguns Oull'OS Jurisconsnltos e Historiadores, a c01wenlio
in manum morili , execulava- e entre os anligos Ro
manos, ou por meio de rito da con/arrear;üo, ou roemp
tione, a que accedcu mais tarde a usucapio ou ll$US,

O rito ela confal'l'eação em si e por si mesmo, não era
um rito da celebração do casamento, nem mesmo um
meio ele com:eJltio in mrl1lum mariti, ma lima especie
d(' consagração. por meio da qual as mulheres dos Flami
nes diales fica vão aULorisadas de assisl)rem e mrnistra
rem a seus mnrido., na occasião ela celebração de cel'tos
sacrilicios. (( Flamen Dialis, the prist of Jllpitel' .. ' bis
wife should nol be c1ivorced, and if she elied the Flamen
resigned his ornce, (PIutal'eh. quaest. Rom. Ml) becallse
he conld not perform cel'lain sacred rites, ",ithout heI'
assistence.» (Alexander Adam's Uoman antiquitics.)

Eis a razão porqup. [;)mbem Boi:!LillS, Jib. II. COillll1ellt.
in Topic. Ciceronis, assevero: «( Que o rito da con(arrelltio
só convinha aosPonlifices nisso é: aos FJamine ; pois que
da instituição de Romlllo e Numa só havião Flamines ,
segnndo attesta Tito Livio, lib. 1. 20. « Ne sacra regiae
vicis deserereolurJ Oaminem Jovi, assiduum Sacerdotem
creuvit, insignique eum veste, et curuli regia sella
adol'llavil; huic dnos Oamines adjecit: Marti unuJn J

alternUl Quirino. "
Servio t:lmhem, in Eneidem 1V. menciona: que os

Flamines forão obrigados, segundo as leis disciplinares
do Sacel'(locio, solemnisllr os seus consorcios com a in
tervenção do I'ito da con(arrealio; esta lei disciplinar
ficaria srm significação, e inteiramente desnecessaria,
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se a celebração dos casamentos, pelo rilo da confar
rea~ão, fosse geralmente obrigatoria , e praticada por
lodos a sim como Sua Rev,un o pretende. - a Mos
apud Yetere fuit Flamini ac Flaminiae, ut per con
farreationeOl in nupcias convenil'ent, sel/as doas jnga
tas oviJi pellc superilliecla poni ejus ovis, quae bostia
fui et. et ibi nubenlcs "elatis capiLibus. in confarrea
tioue Flam:ni ac Flaminia re idel'ent. .. Confarreationes
aulem LOnill'U dirimit: scilicet ne Dii irralis confici
vidcrenlur. » (Veja POlhier.)

Pelo rito da confalTPaçâo eSlabeleceu-se II11Hl com
munbão no minislerio religioso, e para com as COUS?S
sagradas. pn tre os consorte , e sens filhos. a Ex hoc
confal'l'ealionis rilll l'digioDC'UJ qUélmdam contl'ahehant
coujuges. nec non liberi, qui ex his n3scebantur. 
Ei a raz~IO • porque os filhos, na cidos do matrimonio,
celebrado COm a inlel'\'ençfio de le rito, forão admillidos,
uas funcções e outros ritos religioso, e linhão exclusi\'o
jHivilegio para -o Sacerdocio flaOlinico como qnasi já
iniciados para i so, pelo seu nascimento, e por via here
ditarin. ( rja Taeit. Anual. IV.lô.)

O caracter do rilo da confalTea<;ão moslra sllfficien
temenle. qne ellc não ligul'aya como um acto ue cele
llração do casamento nem como UIlI mcio de decidir e
(!eclarm' os direilos, qne o marido adquiria sobre a sua
mulhcr, is o é: pllc uno era um dos modos da com.:elL
tio in mmwm ?nflrili, mas sim siolple menle UIll rito
de conferir o direilo ii commullhãü no miuislerio e fUllc
ções religiosa da familia.

E' por isc;o qne Hcineccius lib. L til. X. asse..-cm,
quc O podei' marilal, como eU"eito da « cOllveulio in
lIJanum mnrili llnão resulla\':J para o marido do ('üo da
con{lll'reatio. mas sim do nclo de cocmptio, que se exe
cutara junto com a con{arrefltio,
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A justeza desta asserção fica comprovada pela dou
trina de Cicero, que na oração pro Flacco X r IV.
enumerando os modos da convenlio in manum marili,
lembrou-se só de coemptione e llSll.

E' imp0'5sivel a crel' e uppõr, que Cicero não conhe
cesse as in~titoições de seu paiz e ignora se os modos
da cOllvenLÍo in manum marili. Deixando então elle
menciouar e apontai' o rito da confarrealio, como um
dos modos da conve'nlio in manum marili I claramente
indicou, que não era em consequencia do rito da con
{arrealio, ,mus sim da coemplio, executada junto com
a c011farreatio, que a mulher pussu,:a em poder e man
cipio do marido. como filha ou (clias-familias.

Que o rito da confarrealio em si mesmo não pro
duzia outro resultado, senão o direito de participaI'
no ministcrio e fuucçôes religiosas <10 marido, e que por
conseguinte elle pOl' si mesmo não era om dos modos
da rt convelltio ia llJaOIlID mariti» prova-se tambem
evidentimeoLc com Tacito, Annal. IV, 16, onde se men
ciona, que sob Tiberio havia-se decretado uma lei, au
torisando as mulheres Flaminicas, para que ellas, embora
unidas a sens maridos pelo rito da confarreação I podião
estar em matrimonio, conforme as outras mulheres;
isso é: que a uxor Flaminica, unida a seu marido pelo
rito da confarreação, sem a inLervenção da coemplio
ou usucapio, terá o direito de participar em ministerio e
fHncções religiosas do marido, seUl passar coma {clias
fa.mitias em poder do marido; prova evidente que anles
de TilJerio a mulllCr Flaminica estava em poder e man
cipio do marido. n50 em consequencia do rito da con
fal'refllio, mas sim pela coiJmplÍo, celclJrada junto com
a confarl'ealio, e que Tibcrio perlUittindo a celebl'ação
do ri to da confarrealío, sem a intervenção da solem
nidade de coemplio, fez çessal' necessariamente o effeito,
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que outr'ora resultava da tal coemptio; isso é: fez cessar
aquella parte da solemnidade, da qual propriamente re
sultou a «conventio in manum mariti. l)

O rito da confarreatio sendo uma especie de consa
gração, servia como impedimento na dissolução do ma
trimonio, pela razão, de serem os consortes consagra
dos, para ministrarem junto na occasião de certos
sacrificios. ln sacn's (então não in nuptiis) nihil reli
giosius fuisse boc confarreationis vinculo, ex quo reli
gionem quamdam contrahebant conjuges.» (Plinius Iiv.
XVIII. cap. 2.)

Daqui segue-se, que, se o rilO da confarreatio,
COmo rito de um vinculo indissoluvel, convinha não
só aos Flamines e outros Sacerdotes, mas era ger~l

mente obl'igatoL'io e condição sine qua non, para a va
lidade do casamento de qualquer cidadão romano, neste
caso nem Carvilius Ruga, nem outros podião divorciaL··se:
pois que era sómente Domicianus o primeiro, que con
cedeu o divorcio aos Flamines, unidos com as Flaminas,
pelo rito da confarreatio. (Veja: Heineccius, Syntagma
antiquit. rOmanar. Apendix. I. 1. cap. M. et ss.)

Apresentando-se porém os divorcios muito antes ue
Domiciano, é evidente, que desde os primitivos tempos
da fundação de Roma, os matrimonios se contractavão
sem a intervenção do rito da confarreatio., e que
por conseguinte, este rito s6 convinha aos Flamines e
Pontifices, como uma consagração especial.

Que entre os Romanos antigos bavião semelhantes
consagrações e sacrificios especiaes e privilegiados, temos
exemplo, no Tito Livio liv. X. cap. 23, onde elle atlesta,
que Virginia, (ilha de Aulo, ficou excluida pelas Matronas
patricias de Roma, do Sacello dedicado á pudicicia pa
tricia, pela razão de ella se ter casado com o consul
L. Volllmnio, que era de origem plebéa. Elia para
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repellir cOm dignidade esta iniquidade, mandou erigir
um outro Sacello. dedicando-o á pudicicia plebéa.
anno ú56 depois da fnndação de Roma.

Mas, dato non conce:.so, admilto que a justeza da
minha doutrina sobre a confarreação, .embora haseada
nos documentos il1ContesLaveís dos mais <tfamados Es
criptores da antiguidade, podia sei' contestada, e assim
adoptada a asserção contraria, pela qu~t ~e pretende,
que o riLO da confarreação convinha não ó ao FJ.l
mines Diales, e PonLilices, IDas tambem a outros ci·
dadiios de !loma, c que aquelle rito figUl'ara em si c
por si mel'mo, como um dos modos da c07l1:enlio
in manwn marili; ficará sempre incontestavel, que a
cocmptio. como um outro modo da com:entio in ma1l1l

màrili, era contemporanea da do rito da confarreaç50;
pois que os Historiadores uuanimemenLe mencionão,
que a coemplio "igori:lva desde os primitivos tempos da
fundação de Roma. :\ssim ouius ~larcellillus o mais
celehre escriptol' da antiguidade, de (( propL'. serlll.
XII. 50, cm Heinoeccio c Tiraquelli, e Varro em Sigou

de antiquo jure Romanor. Iiv. L dizem: (( \'eteri lege
romana nuhenLes asses tres ad mariwlll venicotes
solebant felTe, quo se maritus et uxor inviccm cme
bant; uL hllhetur in jure. » -E üca incontestavel lambem
que a uSllcapio ou U us nilo tardou figural' como outro
modo da' r;onventio in manum marili, logo TIO scculo
secundo depois lia fundação de Roma, pois que a res
peito, jú or:corre menção nas doze laboas, as CjU:lCS,

conforme allcsta Dyonisius Halicarnassius, no: Frrm
dsci 11olomani flOVUS Commentarius de verúis jw'ig, fez
publicaI' J\ppillS ClaudillS Dpccmvir, com os seus Col
leg..s, anno 320 depois da fundação de.: !lama. E sendo
o l'ito destes dons modos da convenlio in m((l1llm~m(l

rili (a coéimptio ct USllS), muiLo mais simples, que o
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da confarreação, é rnzoavel SUPPÔI', que a maior
pal'te dos cidadãos uSaYU deJles na celebração dos seus
matrimouios.

Destas combinaçõe histol'icas resulta que, a cele
hl'aç50 pela coihnptio et usu, revestia os casameutos
durante uma sf'rie de seculos, da mesma santidade e
respeito, que S. Rev lU

' pretende vindicar ex.clusila
mente para o rito da confarreatio; pois que a co'hnptio
figurava como mais antigo modo da comenlio in ma
num mariti, e da llsucapio ou usa, occorre menção
já nns doze tahoas : e o primeil'O divorcio só se apre
sentava quinhentos e vinte aunos depo; da fundação
de Roma, elltão duzentos annos mais tarde do que a
puhlicação das doze taboas.

Além disso, S, Rev"1O falia no seu u'atado COlO muito
louvor, da castidade, fé conjugal, e gloria das Matrona:;
Romanas: e eu mais acima jú compl'ovei, que entre
os Romallos, passa vão como Matronas, justamente
aquelJas mulheres, que e casavão por meio de in:u'u
menta dotalicio, ou de tabons nnpciaes, sem interven
ção da confarreação e sem coemptio ou lISt!. « Gel
lius l1XOrum duo genera tradit: Malrollmn, et tlfatrem
{amilüis. Matrona convenit Cltnz 1:Íro in 1natrimo
nium tautum, confectis dotalihus instrumenti~....
MateI' familias antem convcnil ln mammz marili c:onfar
featiolle. coell1plione aut llSU, eratque ut ht.el'es et
filia. » (Gellills in Sigon, de J Llre autiquo Romanol'.
e Boctius em Heineccio e Pothil.'l'.)

Assim pois, toda aquella gloria, c;)rélctel' salvadol', e
força sobrenatural, de qlle S. Rev lUn pl'ocura revestil'
o ritfl da cOllfarreação, cahem em IOllvor tios matri
mODios celebr<ldos ju tamente sem a il1lCfVellçãD da
queIJe rito; pois que a Gonfarreatio fez figural' a mu
lher como Jl1aterfamilias, e não como Aiatrona.
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Estes documentos e combinacões historicas provão
evidentemente, que S. Revma apresentou a fua dou
trina sobre a confarreação como filha da sua propria
imaginação, ou til'ada talvez de algum Romance im
provisado, e não das obras dos Historiadores e Escrip
tores, versados na legislação e jurisprudeucia da antiga
Roma, e é por isso, que ella se apresenta a cada
passo em contradicção comsigo mesma e com a His
toria,

Mas "amos rasgar todos os documentos histol'icos,
em referencia :\ coufarreação por ruim acima apre
sentados, e vamos accommodar a historia á vontade de
S. RevOla

, aumitLiudo, que entre os Romanos, no tempo
do heroismo, vigorava só a confarJ'eação, como rito
da celebração dos casamentos, e que exclusivamente
era ao Sacerdocio dirigi[' e regular os matrimonias dos
cidadãos, e que foi sómente nos tempos posteriores
qne o poder civil tomou sobre si a direcção dos negocios
dos casamentos: o que é que resultará desta doutrina
de S, Revmo ? Resultará:

Que no entender do Revmo Sr, conego Campos,
são os tres primeiros seculos, depois da fundaçãO de
Roma, que constituem a época do verdadeiro heroismo,
da grandeza, sabedoria e gloria do povo romano: e os
doze seclllos posteriores, não são, senão uma varie
dade da imbecilidade, ignorancia e corrupção; e isso
pela simples razão, de serem os tres primeiros seculos
a época do dominio sacerdotal, e os doze posteriores
a do domínio civil l-A ['espeito desta doutrina não
quero contrariar os sentimentos de S. Revmo , pois que
ella se refere ;} negocio do gosto, e de gustibus non
est disputandum. , ,

Que S. Rev ma não p6de vindicnr da vida dos an
tigos Romanos, para a decantada época do dominio
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sacerdotal gentilico, mais que os primeiros tres secolos,
cujo final era bastante desgl'açado, fica patente dos
escriptos de tf)dos os Historiadores, pois que todos
elles unanimemente attestão: que Roma, arruinada
pela continua guerra civil entre os patricios e pieMos,
debilitada pela fome e peste, chegou no fim do seculo
terceiro depois de sua fundação, ao ponto de sua dis
solução, e que para a sua reorganisação e quasi nova
fundação, conforme narra Tito Livio, lib. IH. ad
annum 301 u. c.-era mi tel' estabelecer novas leis,
e procurar salvação em UI1lIl constituição nova e in
teiramente popolar e libera\. 'a Missi lega ti Atbenas:
jussique inclytas leges Solonis describere, et aliarum
Grrecire civitatum instituta mores juraque noscere ...
duo sim uI mala ingenLia exorta: fames pestilentiaque,
freda homini, freda pecori. Vastati agri som, urbs as
siduis exhausta funeribus, multre et c1arre lugubres
domus. , .. legibus condendis opera dabatur, ingen
tique hominum expectationp., propositis decem tabolis,
(Decel1l\'iri) popolam ad concionem advocaveruot...
Centuriatis comitiis decem tabularom leges perlat<e
sunt, qui, nunc quoque, in boc immenso aliarum su
per alias acervatarolll legum cumulo fons omuis pu
blici privalique cst juris. Vulgalul' d inde I'umor duas
deesse tabulas, quibus adjectis, absolvi posse velut corpos
omnis Romani juris. »

As leis de doze taboas proclamárão e sancciooárão
a soberania do povo, ueCl'etaodo que, servisse como lei
sómente aquillo, que o povo nas soas assembléas resol\'er
e ratiliCtll'.-a ln duodecim tabulis Jegem esse, ut qood
cllnque populus jU'isisset, id jus ratumque esset. » (Tito
Livio liv. VII. c. XVII.)

O povo Romano, convencido peltl triste experiencia,
que aLai collegio saccJ"dotal, campeões do Revmo Sr.
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COIll'go Campos da decantada época da confarreação,
poderá talvEZ servn' para guiai' e dirigir o negocios
do homem na vida futura, mas não lambem para re
gular os negocios mundanos aqui na terra tomou
solJ.'e si a direcção dos uegocios de casamcntos; pois
que observou que o dito Sacenlocio como gcnte da
ol'dem patricia, no seu orgllluo e pi rito ambicioso,
cra só disposto a fa\'orecer a prcpondel'uncia c domínio
dos patricios, spm querer tomar pOl' na mis ão o fazcr
executar a justiça igualmcnte, e em dilTercnça par••
todos, sendo em conformidade d'um semelhaute pro
cedimento quc o Sacel'llocio não ql1iz defenrlcr a pu
dicicia. castidade e fé conjugnl do pieMo, cooU'n u
concupiscencia e riolencia dos patrícios: as im como
o Clero Catholico aqui no Brasil, julga seI' conforme
á sua alta missão, seu patriotismo e amol' do proximo.
como primei "n lei cvangelica. de nrlO proteger u pu
dicicia, castidade e fé conjugal dos não Cutuolicos,
contra a seducção e concl pi cen ia de alguus Catbo
licos inconscicncio o . O povo Homano, digo, coo ven
cido e iustruido pcla cxperiencia dos tristes resultado,
do dominio hierarchico, e tcnrlo perante o olho a
viva imagem do acontecimento escandaloso, pelo qual
Appio Claudio Dccemvir, anno 305 depois da funda
ção de Roma, fez roubar a espo a do lcilio tribunicio
(Veja: Tito Livio, liv. m, Id.) para sacrifica ln ii sua
concupiscencia, sem que o collegio accrr10tal levan
tasse a sua voz em condemnação de tauto crime; tomou
sobre si a dirccçf10 dos negocios de casamentos, e
nas doze taboas, não sómcnle prowulgou leis rcgula
menlélres do matrimonio, ma, não obstanle a OI:gU

lhosa declamação e insolcnte I'enitencia dos patrícios,
eSlabeleceu tamhcm o dil'eito de connllbio ou casamento,
entre os p]ebêos e patricio", anilo 310 depois da fun·
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dação de Roma. (Veja: Tito Lido li\". IV. cap. 1. 2.
3. lJ. e 6.)-0 povo Romano decretou em dilIerente
época e le me IDO direito de connubio ou casamento
para com o. di'"er o povos ,'encidos e ujeito a
seu dominio, como: Heroicos, Alatrioatos "erulano,
Latino ~ elc. 'eja: TilO Livio, li". VIlI. 14. e IX. .&3.)

Estas leis. aperfeiçoadas mais tarde e augmelltada
pela de Jltlia e Papia Popprea, outr'ora chamada tam
bem. le:r: marita, lea; nuptialis. le:r: de maritandi' 0"
dinibus, /e.'r: oboli procreandCR cau a lata, etc. pro
merecêrão a approvação e elogio de todo o Sabio
Juri consulLo e Ri toriadores; poi que ellas servirão
de IJase á existeocia e grandeza da Republica, con
forme atle5tão, eotre os outros, JHaximio e Constant.
<1ict. 11. - a Leges bre, lJure muleta c<lelihe ootaverunt,
parente~ prrernii bonorarunt~ vere dicu otur esse fun
damenta reipublicre, quia semiuariulD juventulis, et
qnasi Contem humani corporis sem per Romanis exer
citi1Jus ministrarun t. »

Aqucllcs que querem ter conhecimentos mais minu
cioso 'obrl:! e tas leis, consultem: J. G. Heilteccii ad
legem Juliam et Papiam Poppream commentarill . J e
netiis tllDC CXLI.

Estas leis encerrão o cunbo e caracter da mOl'ali
dade, e achão·se em completa harmonia com 05 prin.
cipio • tcndcntes á sustentação da paz e concordia entre
os cidadãos; subminislrão garantia, pal'a o livre exer
cicio dos direitos naturaes, politicos e civis; e pam
o sustento e augmento da população do paiz, que é
a base do PI'ogl'esso e engrandecimento do paiz. Elias
tinbão por fim, facilitar a execução da lei da creação,
realisando o principio, que assim exprimia Roracio,
de Art. poetic. V. 398:

« Concubitu prohibere vago, dare jura maritis. II



17!l

Isso é: impedil' e refreiar a libertinagem, e facilitar
os casamentos, garantindo os direitos maritaes, conju
gaes e parentaes, para assim satisfazer aos sentimen
tos sexuaes, unindo-se elD matrimonio pOl' amor
e em satisfação da lei, eoufol'me aquillo :

• Non legis jus n Jeclum venislis in nnum,
Fnngilur in vobis munere legis amor. n

(Ovidius, lib. Ir. de Arte amandi.)

Sua RevID. indagando as causas da decadencia da Re
publica e Imperio Romano, aponta como tal, uo prin
cipio das suas combinações, o dcsprezo do rilo da
confarreação, em vit'ludc da qual os matrimonios erão
indissoluveis. Na conclusão do mesmo seu tratado. S,
Revm. contentou-se indicar como causa da dis 'olução
do mesmo Imperio, a profanação c violação das leis
matrimoniaes em geral, bnseando o seu argumenlo DOS

versos de Horacio:

<C Frecunda culpae srecula nuptias
<C Primum inquinavere , et gcnus et domus,

<C [Jae fonle derivata clades
« ln palriam populumql1e f1uxil. II

Aceilando mesmo como verdadeira a doutrina, que
Sua Rcv lU

' apresenta sobre a coufarreação , conforme
o ensaio do seu Histol'iador, chamado Outro escriptor,
a sabet': que os malrimonios! contraclados pclo rito da
confarreação, - como unico modo da celebração, 
durante os Ires primeiros Seculos, aliás época do
dominío Sacerdotal, Não indissoluveis : será 1D1I~tO CUS

toso a descobl'ir naquelle rito, a força sobrenatul',t1 de
garantia da exiSlencia e consel'\'açõo da Repliblica ; pois
que durante a mesma época do domínio Saccl'llolal,
como já eu comprovei mais acima, competia ao marido
pela instituição de Romulo, o direito de vida sobre a
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soa mulher. - « lo adulterio Ilxorem toam si deprehen
disses. sine judicio, impune necares: iI/a te, si adul
terares, digito non auderet contingere» (Cato. in
Pothier.)

O collegio Sacerdotal do tempo da confarreação,
póde com razão ufanar-se de ter descoberto o meio mais
infal/ivel para garantir a indissolubilidade do matri
monio; pois que revestindo o marido do direito de
matar impunemente a sua mulher, fez prevalecer um
procedimento, em conformidade do qual, na realidade
ninguem poderia negar, que não era só a morte, que
separava o marido da sua consorte, embora que o fazer
chegar a tal morte. dependia s6 do arbitrio do marido.

Se foi O caracter de uma semelhante indissolubilidade~

que fez tanto apaixonar a Sua Revm. para com O rito
da confarreação, e encontrar nelle o meio mai efficaz de
salvação da Repuhlica, confesso que ne te caso não quero
nem de longe contrariar, :mas nem imitar ou seguir os
seus principios, quer religiosos, quer politicos.

Quanto á outra circumstancia, que Sua RevmQ aponta
tambem como causa da dissolução do Imperio, a saber,
a pro(alUfçüO e r,iolação elas leis regulamentares em geral.~

a este respeito estou em accordo com a sua doutrina.
Sim~ Reverendissimo Senhor! o desprezo e A VIOLAÇÃO

DAS LEIS matrimoniaes encel'l'ão o germen da dissolução
do lmperio!

O poder civil. procurando regular os negocios de
casame.ntos, conforme o dictame da justiça, em segu
rança da paz e direitos dos cidadãos~ e em prosperidade
do paiz, não procura excitai' a ninguem para o desprezo
e violação das leis matrimoniaes; mas sim, é Vossa
Revma

, que se apresenta com um papel, digno de ser
increpado e accusado de uma semelhante tentativa, pois



176

que procura fazei' aCl'editar ao por , que a lei por
melO da qual, o poder civil quer satisfazer as exigencias
do progresso, e a segurança familiar dos cidadãos, é ano
ti-c1ogmatica, heterodoxa, etc., etc., assim provocando-o
implicitamente jã a priori, para que se o~pl1zesse e não
aceitasse a tal lei: ensinando que não é á legi lação
nacional, mas sim á Igreja e aos collegios Sacerdotaes a
quem compete cuidar e oecupar-se com semelhantes ne
gocios, e oppugnando por este modo me mo a sobel'ania
nacional do pOl'O.

Se S. Rev'Da e seus sectarios querem livrm'-se da
justa imputação de uma semelhante tentativa escnn
dalosa, em lugal' de procurar excitar por sophismas n
susceptibilidade da Igreja e pô-Ia por meio de fnua
ti5mo em guerra aberta com a sohel'ania nacional, in
culquem ao povo com palavras e seus exemplos que
é da religião e do patl'iotismo, concol'l'er com todos oS

esforços, para que a soberana legislação nacional dote
quanto antes os cidadãos com leis matrimoniaes salu
tiferJs e f~lvol'avcis ao progresso, engrandecimento do
Imperio, ao bem-estar de todos, e conformes aos prin
cipios da Justiça, como lei universal, pois que É s6 A

JUSTIÇA QUE EXALTA AS NAÇÕES: e por isso clla deve ser
observada com toda a religiosidade e patriotLmo, nas
cOITelações sociaes, e na direcção dos negocios, indis
pensaveis pal'a a conservação e prosperidade do paizj
e que o semelhante procedimento da legislação e poder
civil, acha-se em completa harmonia com as leis divinas
evangelicas. e com os decretos dos Concilios, pois que
o poder civil é constituido para a direcção dos negocios
tempol'aes, pelo mesmo Dco!>, que constituio o poder
espiritual para a direcção dos negocios espiritl1aes, e as
sim o poder civil dispondo POI' meio de leis l'eglilamen
tares do matrimonio, da hel'ança ma terial e dos direitos
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conjungaes e de parentesco, procede em conformidade
a sua alta missão, e sem o menor compromettimepto dos
direitos da Igreja. Em consequencia de um semelhante
procedimento será respeitada a religião, e serão tra
tadas com religiosidade as leis patrias. Não será preciso
receia r da profanação e violação das leis, como causa
efficiente da dissolução dos Estados, e será glorificado
Deos no Excelso, e dotada de uma paz santa e dura
doura a grande familia dos povos do Imperio ! ! ....

A disposição para profanar e vioLar as leis matrimo
niaes não nasce de si e por si mesmo, mas tem sempre
por condição de sua existencia certas circumstancias já
preexistentes. Sua Revma aponta como causa efficiente da
disposiçãopal'aa tal violação, u o procedimento, pelolqoal
o poder civil, obedecendo ás exigencias de sua missão
p.rocura pôr em harmonia por meio de leis civis os
negocias dos casamentos, no tocante á sua parte poli
tica com o fim da sociedade ci\ ii; e a circllUlstancia,
que o poder temporaL deixa impÔ!' aos cidadãos, úomo
uma oJJrigação civil, por meio de uma sancção mundana
e material, a estricta observélncia das formalidades reli
giosas e a participação do Sacramento.» Sua Revma pene
trado de semelhantes idéas, julga que o cidadão póde
ser obrigado por uma força externa e mundana, e contra
a slla vontade, a Uffi3 verdadeira religiosidade, é pOl'
isso que os seus bons conselhos parecem uma variação
dos muito edificantes al'gumentos do Monsenhor An
dré Colbert, que em nome do Clero:Francez, em con
sequencia da revogação do decl'eto de Nantes, em 1.680,
1.0 de Julho, fallou ao Christianissimo Rei Luiz XIV,
em termos seguintes:

« Senhor I Graças ájUfttiça de vossa nova deterUlina
çã.o, vossos subditos catholicos não terão mais a FUNESTA

CASo 12
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LmERDADE (Ia funeste Iiberté) de se perverter; tendo-os
assim LIGADO a Deos por novos laços. " transformastes
a fidelidade nelles em moa FELIZ NBCESSIDADE, e por uma
salutar precauQão fOI'mais-Ihes CARREIRRAS FAVORAVEIS,

para os RETER na via da salvação: não vos tendes con
tentado só em impedir de não cahirem no precipicio:
sabe-se mesmo que o zelo de Vossa Magestade chega a
querer prevenir aquillo que ahi os póde conduzir, op
primindo o curso das novas opin.iões, que tem sido
sempre causas fecundas do erro e da divisão ... Final
mente, Senhor 1 esse temivel monstro da Heresia, que
nem a effusão do sangue, nem os combates, uem o furor
das guerras tem podido vencer ... estiÍ insensivelmente
abatido aos pés de Vossa rrlagcsLade, por meio unicamente
de uma prudencia sem exemplo, e que não se pMe as
saz admirar! ...

« Que de novas acclamações não produzirá esta vic
Wria! que de novos canticos Dão darão os seus échos
nos Sanctuarios! e será mui pouco ainda os trophéos
que na terra se erigirem para honrar vosso valor: nos
céos tambem elles se eleval'ãõ, para rendei' honras im
mortaes ã vossa piedade triumphante I Ernfim Senhor!
serã muito pouco gozardes dos magnificas nomes, que
tendes adquirido, de vencedor de mil Nações, de paci
ficador da Europa, de al'bitro Soberano do Mundo.
poder-se-ha ajuntar a tudo isso o titulo ainda mais
glorioso, de EXTIRPADOR e VINGADOR de Heresia!» (Re
Gueil des actes, titres, el mémoires concernant les afl'aires
do elellgé en France.) ... Adiante, Revmo Sr I com seme
lhante systema salvador e compressivo, pa1'3 podermos
daqui em pouco exclamar tambem com urania: Os Cida
dãos Brasileiros não terão mais a FUNESTA LIUERDADE de
se penerter, tendo- us LIGADO a Deos o Sr. conego
Campas, pela sua victoria sobre o casamento civil! .• ,
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o sentimento religiosos io pirão-me, a re.peito da
verdadeira religiosidade e religião do bomeo , uma idéa
muito mal ele ada do que eu me po__a per lIadir. qU6
é o habito que ftl;omonge (vestis facit monacbutn).. eqae
são a ceremonia ou rilo religio o .-a casca -e não a
imitação do e empJo, e a formação da no a alma,
conforme ao preceito de J u .Cbri-lo, que con tituem
a verdadeira religio idade.

Eu acredito tão pouco na religio idade daqlleJles
pobres africanos, que arrancado de eu solo natal
para as costas do Bra ii, ou qualquer-outra parte,
pas'ão pelo Bapti mo, por meio de algum padre Calho
lico, deixados pelo re to DO me mo e tado brutal e
selfagem. em que elle e ac 3vão ante : como pouco
aCJ:{'dito na religiosidade daquelles anjinho •que lá au Ião
com aproei ão, em uma apparencia idolatra, aco
tllmando-se por e te modo de :Ie a lia infancia, a uma
ostenLação \ aidosa.. e a formarem a sua idéa a re 'PPlto
da religião pela apparencias de um e pectaculo: e
como pouco acredito na I'eligiosidade daquelle ho
mens e senhoras, que transfigurados em objecto ou
sujeito da moda, luxo e apparencia VOluplUO a, apre
sentão- e nos dias de grande gala e oulras fe la-s
dUl'ante lima missa ou sermão, feilO em eocolUlUellda.
Gomo em «(ualquer espectaculo profano; e a rl"speito
de cuja pl'e eoça nos Saoc[u3l'io dos tem.)lü, se
podia bem ob ervar com Joviniano Ponliano:

(( Templa pudiciciam maculant, ni rile peraclh
Rebus abis, templi no ia srepe mora esl. »

Uma menina, recebendo lições quotidianas e q1l3si
eJclusivas nos exemplos dos pais e paremes. dcstle a
sua iorancia, no tocante ávida luxuriosa. \'olllp.
tuosidade, mollicie e caprich.os da moda, qual re·
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ligiãO poderá ter para com as suas obrigaçõe~, ligadas
a seu estado como esposa e mãi, e como filha da
grande familia social, em cujo gremio vi\e?! -Sua
Revm. fallou em não desligar a mulh~r da Religião. Na
sua profunda meditação parece ter-se esquecido do
axioma; que lá é impossivel desligar, onde niio tem
que desligar. Qual é o procedimento da parte do Clero
aqui no Brasil, que podia convencer a alguem, que
o Sacerdocio não poupa tl'abalbo, fadigas, e solicilações
para ligar a alma dos meninos e meninas, por um en
sino consciencioso e bem dirigido, á Deos e á verda
deira religiosidade?

Como semelhanles lrabalhos e occupações repulão
se talvez os di cursos sagl·ados. feito e pronunciados
nas grandes fest3s, a preço de 508,8°8, 100g, ou 200g?
ou a administração da confissão e da S. Euchal'istia por
um preço aOlicipadamenle ajuslado? ou pela cobrança
dos preços das missas, funeraes, etc., elc,?

Vá o Sacerdocio formal' e fazer desenvolver, nno o
gosto e sensualidade do menino e menina para as ex
terioridades, mas cnnobrecel' os spnlimenlos da alma
e coração, por uma educação bem dirigida, e verá
que não sómenle uma lei de casamento civil, mas
nem mil portas do inferno e purgatorio serão capazes
de desligar e alterar os seus sentimenlos religiosos para
com Dcos l-Corno é, que as leis dos Imperadores pa
gãos não erão capaze~ de desligaI' as mulhere do primeiro
tempo do ChistianislllO da sua religião, e que hoje tão
pouca fé tem o Sacerdocio na constancia e religiosidade
dos seus discipulos e discipulas, receiando da incons
taneia delles, por causa de uma lei inolfensa, dada
pela legislação de um povo eminentemente Catbolico!
Quão miseravel deve ser o estado da religiosidade lá
onde o Clero estremece por causa da religião dos
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e' Iodoo o lado moral e reli!!ioso d - pai
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estado woral e cli "oso dos pai eminentemeole calho
Iicos, e se encontrar qne oelles o motivo ,apontad05pelo
antiao Romanos, como causa do arruinado e lado do
matrimonio, achão-se ainda alé boj~ em pleoo joor
deixe de iocrepar o ca meolO civil, e impeode todo o
seus csCor para a estirpação do l'erdadeiro mo
tivos da ímmoraJidade e irreligiosidade. - 00 mu
lieres cootrabUDt matrimonia, ut iris sui placerent
sed ut tanto olíus soccumbereot in. eorumque im-
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pensis, auro gemmisque fulgentes, mmehos in soi amorem
pellicereot, Hree tropica institoerat abroga tio legis Op
pire. Quam vera molestum erat Romano civi, domi
alere uxorem, otio deuitam. et oec molere, oec co
quere doctam, sed ad solum luxum ac voluptatem ve
luti a natura factam? Quam 1D0lesturn, reginam iIIuro
iustituere servis, euuuchis, ancillis, ornatricibus vesti
plieibus.... unClricibus, prreterea atiro, pnrpora, gemmis
uuionibos et mille ItlxlIl'ire instromeDtis? Quam molestum
denique viris sllspicacissimis, domi tantis sumptibus
habere adllllel'as, sexcentis,artiblls, vi ros pell icien tes,
qnrequp. carpento, festis p.'ofestique diebus, veluti
trillmphantes de virol'lIm patieDtia, veclarentnl' et uec
lihidini nec luxurire Cacerent modum? , .. Hinc Au
gusto, de lege maritali primum ati SenallllU rdel'cnte,
palres graviler conqllcstos esse de mu/ierum jtwe
numque immode.çtia, hancque prills emendnndam, non
sine cort!vicio censuisse. Rem sane aeu teligera t Sena
tus, si1luidem ea ipsa causa, jaro a b IIi Punici secuudi
temporibus, stalum matrimonialem pervertebat. (Plu.
tarelro Quaest. Rom. e Dio liv. 5lJ, iu Heinecii
ad legelll Jul. et Papo Pop. p, 57.)-« Urhi aulem nos
vre, secllndi belli Punici tinis, el PhilipPllS, Mace
donire Rex deviclus, licenti'lris vilre fidllciam detlil,
quo tempol'e matron<E, Brntorum domum ansi sunt
obside.·e, qui abrogalioni legis Oppire inlcl'cedel'e pal'ali
4."rant, quam CemilléE tolli cllpiebant.. , . nOIl prre
viderllllt sreculi illius viri, ad quem cll\lllm tenderet,
iusoliti eretus studium,-qnodsi pl'lel"idere Jloluissent,
in ipso inll'oitll, ruenti lu:r:urim Obslitissent.» (VaI. Max.
De mulierihus RO,manis ,,) -Eis a maneira, Iwla qual
explicárão 'os antigos Romanos a causa da decadencia
da fé conjugal, e da cOI'I~pção dos senlimentos pal'a
Com o "inculo matrimonial I E tal foi o estado das cousas
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() fim" da Republica, independentemente de qualquer
Collegio Sacerdotal.

Ainda algumas breves considerações sobre as com
binações e argumentos de S, Revma em geral, e vou
concluir este tratado,

Eu não quiz entrar em discussão sobre os rituaes
edisciplinares de Zandavesta, Confucius eou tros sectarios
gentilicos, no tocante em negocios matrimoniaes, não
sómente pela ra~ão que &S obras que a tal respeito
chegárão a nossos tempos, qual é por exemplo, a His
toria religionis veterum Persarum, de Hyde, não nos
re\Telão a época, em qne aquelles ritos e leis discip)i~

nal'es propriamente começárão a vigorar, e por este
modo Dão se póde decidir, se todas elIas apresentão
ensaios da época de sua primitiva existencia, ou antes
de uma época muito posterior, a saber: quando e!las
já se acha\"ão modificadas e contrafeitas por alguns
plagiarios piedosos, dos seculos e Xl depois da
éra christãa; porque na realidade, á vista dos f<lctos
historicos da antiguidade, precisar-se-hia de tamanba
c)'edulidade para acreditar, que os copiosissimos exer
citos de Xerxes, Darius e outros Reis potenti~siLDos,

sahirão dos matrimonios, feitos por meio de dispensa
e agua benta do Sacerdocio, assim como o prescreve
e pretende o regulamento de Zandavesla, na mencio
nada obra de Hyde: IDas não me iutrometti em uma
discussão sobre a dita materia principalmente pela razão
de ser a Igreja de Jesus Christo uma instituiç:iO in
teiramenle nova e divina, e por isso quauto os seus dog
mas, ritos e discipliuas, não se poder elIa referi I' se
não eltc1usivamente á explicita doutl'ina e faclos do seu
divino· Auctor, e revelações divinas feitas anteriormente
ao povo de Israel; e por conseguinte procurar justificar
os feitos e procedimento do Clero Catholico, pelo ao-
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tigo uso e pratica dos Sacerdotes gentilicos, ser uma
blaspbemia contra Jesus-Christo e uma Lendencia ver
dadeiramente beretica, pois que envolve implicita
mente a doutrina e asserção profana, que Jesus-Cbristo
fez continuar sómente a religião idolatra dos antigos
Gentios, iuvenção meramente humana, e não edilicou,
não fundou uma Igreja, inteiramente nova, e uma
douLrina santa, divina e sómente por elle ensinada,

ApontaI' como argumento ortbodoxo uma combi
nação semelhante:

Ao clero Catholico compete o direito de d,irigir os
negocios dos casamentos, porque já na antiguidade
tambef/7. os Sac:erdotes gentilicos praticárãéJ o exerci
cio do mesmo direito, será o mesmO que 'asseverar..
que os direitos do Clero CaLholico tem pOl' condição
de sua existencia não só a instituição de Jesus-Chl'isto,
mas Lambem os codigos e rituaes de Zanuavesta e Con
fucius. e os regulamentos dos Sacerdotes gentilicos da
antiguidade; e será o mesmo que procuraI' verificar
aquillo. que Faustinus no S. Agostinho. Tom. 11, cap.
21. diz: II Sacrificia eOl'Um (gentilium) vertistis in apa
gas, idola in martYI'es, quod vous similibus colitis,
defunctol'Um umbl'3s vino placatis et {iapibus...••
de vita certe (gentilium) lDutastis nihil, estis sane shisma
a matrice sua, diyel'sulU nihil habens, nisi conventum.
(Mystigog de-F. Nork.)-Eis a doulrina, cujosectario
se fez o ReymO Sr. conego Campos, quando DO seu
zelo pal'a o dominio sacerdotal, procurou r.omprovar
O<lil'eito bistorico da Igreja, pelos factos dos Sacer
dotes gemilicos, e pelos codigos de Zandavesta, Sia
mesis, Confucins e outros sectàl'ios da idolatria I •. i

Para mim fica como um argl~mento incontestavel,
que, como a doutrina de Jesus-Christo tem pOl' sua
unica condição a divina missão de Jesus-Christo, como
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filho de Deos, assim a Igreja, representante de Jesus
Cbristo, tem por unica e exclusiva condição de sua
existencia, a instituição de seu divino Autor; e que
por conseguinte, t<Jdo e qualquer facto e procedimento.
que não encontrar fi sua justificação na instituição de
Jesus-Cbristo. deve ser reputado tambem como incom
petente e injustificavel para a Igreja do mesmo Jesus
Cluisto.

Jesus-Chl'isto dizia: Assim como o pai me enviou
a mim, lambem eu envio a vós, (João XX. 21.) Da
qui segue-se, que, como a existencia de Jesus-Christo,
assim a da sua Igreja tem igualmente por sua fonte e
condição, a missão divina do' mesmo Jesus-Christo, e
que por conseguinte, como Jesus-Christo não existia
pelos escI'ipt05, e doutriuas dos Sacerdotes Gentios,
assim a Igreja não póde pI'etender, que qualquer seu
facto ou pl'ocedimento fosse reputado como exis
tente segundo e pelo ensaio, doutrina ou disciplina de
qualquel' Sacerdocio Gentilico; e que procul'aJ' pôr em
parallelo o procedimento da Igre.i~ de Jesus-OlJristo com
o procedimento e doutrina dos Sacerdotes Gentio, é
o mesmo, que pÔI' em parallelo Jesus-Christo com os
Autores da seita idolatra Egypciaca, Persica, Chineza,
Pheniciana, etc., e estabeleceI' um parallelo entre o
Evangelho, e a Zandavesta, e outros rituaes da doutrina
de Isis, de Confucius e dOR mágos da antiguidade., ..

Confesso que na primeira parte do tratado do Revmo

Sr, conego Campos. o que me fez escandalisal' de
mais foi, ver que elle, como um padl'e catholico, e
membro do poder legislativo de um paiz eminentemente
CathQlico, no seu zelo fanatico pal'a com o dominio
Sacel'dotal, achou proprio e conforme á sãa razão, á
logica, á historia, e á religião de assevel'ar: (Iue os
matrimonios, celebrados com a inrel'Venção e assistencia
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dos Sacerdotes da antiguidade,-em maior parte um
bando de traficantes, e outN>s tantos 0ppl'essores do povo
e estropiadores da humanidade, - figurárão como matri
monios legitimos, e feitos em conservação e bem-estar
da Republica: e que pelo contrario os casa mantos,
celebrados em confl)l'midade da lei, decretada pelos
legisladores dos povos illustrados, civilisados e christãos,
não são senão mero concllbinatos e contubernios,
que constituem pm i e por si mesmo a causa da
desgraça e da di olução dos E tados!

Esta asserção apre enta-se tão fóra de todo o bom
senso, que ella parece-me ser abaixo ou acima de
toda a critica .

ks paginas da imparcial hi tOl'ia da antiguidade, re
velão-nos e dão testelDunho incontestavel, que os Sa
cel'dotes gentilicos qua i em geral monopolisando ma
liciosamente os conhecimentos, que o espirito humano,
no CUl'SO do sen dr.senvolvimento continoo, de tempo
em tempo descobria, POI' meio da mathematica, phy
sica, astronomia e outms sciencias naturaes, formá
rão orna liga infernal, para fazer embrutecer ainda mais
a massa ignorante, e impedir o livre desenvolvimento do
espirito humano. Os magos, e outros especuladores
da mesma raça, apresentárão-se de tempo em tempo
perante o povo, que gemia debaixo de duplice op
pressão, pretendendo flue eltes tinhão feito novos des
cobrimentos sobre a divindade e seus desígnios, e novos
s1'stemas pal'a aplacar os fanes e outros seres sobre
naturaes, meio unico de melhorar a sorte fatal, e
promover a sua felicidade. Foi em consequencia d'om
semelhante procedimento que os povos nunca forão
mais que uns instl'U1nentos cegos e vis de seus Sacer
dotes; enfatuados e possuidos das paixões destes, jámais
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podiãO observar que tudo quanto elles lhes dizião, como
um oraculo de deoses, não erão senão loucuras, de
alguns máos cidadãos fanaticos, obstinados, ambiciosos
e enganadores.

Entre todos os meios que o SacPl'docio adoptou,
para que os povos se não subtrahissem ao seu jugo,
nenhum foi mai efficaz, que o da ignorancia, odes·
prezo da razão, e o embrutecimeuto vergon!Jo'o, em
que sempre os conservára; pois que se em alguma
cousa estiverão de accordo commum os ministros dos
deoses, foi no projecto, quP, todos seguirão, de tol~er

a vista áquelles que por elles se guiavão. O principio
favorito destes mini tros do altar foi sempre o de de
sacreditar a razão, prohibir o uso della, e o submeUê-:
la A autoridade delles, Nlio é pois nada de admirar
mo-nos dos obstaculos que em todos os tempos pÕz o
Sacerdocio aos progres os dos conhecimentos humanos,
de odio tão arraigado, que sempre teve Apbilo ophia,
edas perseguições que suscitou em todos os seculos
aos que ql1izerão instruir, illustrar e desenganar os
seus concidadãos, e tira-los do abysmo da superstição,
para conduzi-los pelo caminho da ra.zão e d~ venlade.,
Os verdadeiros amigos do genero !Jumano achArão sem
pre nos Sacerdotes uns inimigos implacaveis, que' á
força de clamores e de violencias, suffocárão as queixas
da sabedoria e da liberdade ultrajadas, Socrates' IDor
reu victima dos Sacerdotes. Eurimendou, sacel'dote de
Ceres, accusou a Aristoteles, de impiedade, e obrigou-O
a elle mesmo contlemnar-se a um destel'l"O voluutario.
Que volumes seria necessario eSCI'ever, querendo me
morar por seus uomes, as.victimas sacl'ificadas ao interesse
e fanatismo Sacerdotal nos tempos antigos, e mesmo mo
dernos! ! !, " Mafoula se vanglol'iava de ser um propheta
sem sciencia e sem instrucção; e Omar seu. sllccessor
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fez queimar a biblioLheca de Alexandria para destruir
os livros, que podião illustrar e instruir a humanidade.

O abuso anda sempre com o podeI', e a licença é
fiel companheira da impunidade. Os Sacerdotes olhados
por toda a parte como interpretes da vontade do céo.
não mais seguirão a razão; sllas senlenças e decisões
forão sempre dictadas pelo orgulho, avareza, vingança
e engano; e desde que o poder Sacerdotal mal pôde
eHabelecer-se solidamente, a divindade não mais se
occupou, senão em estender sua autoridade, isso é, a
de seus servidores, augmentar-Ihes sua consideração,
suas riquezas, e em ameaçar e destruir a todos que
nilO lhes obedecem. A bondade dos deoses se OCCllpOU
até de proporcionar prazeres a seus ministros, porque
em muitos paizes foi a prosliluição das mulberes um im
posto em nome dos mesmos deoses, e as abominações
mais esu'anhas se cobrirão debaixo do yéo da divindade.
Um preceilo da religião dos Babylouio impnnha a ob.'i
gação a todas as mulheres, de irem uma vez na vida pros
tituir-se ao templo de Astarte ou de Venus, conforme já
mencionei mais acima folio 91. -Os myslerios dos pagãos
relativame~te aos negocios de matrimonias, não erão
-pelo commum, senão umas scenas de desbonestidade e
dê lascivia. O Pontifice de Calicut, tinha o privilegio de
desOorar em nome do seu deos, a mulher do seu so
beranó. Enlre os Romanos, na gloriosa época da conrar
reação, conforme. attesta Terras on na Uistoi?'e de la
Jurisprudence Romaine, a celebração religiosa dos casa
mentos apre~entava tantas ohscellidades, que é impossivel
mesmo comml1nica-Ias sem escandalo, e sem o[ender a
pudicicia .. (Veja: Bar. Brisson, de rilu nuptial'um.)

Tal foi mais ou menos o typo da moralidade, reli,
giosidarle e beatitude, de que os Sá'cerdotes da antigui
dade proc.1Uárão dotar os povos, 0ppl'imidos e conseJ'-
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v.ados na escI'avidão da. crassa. ignorancia. Aquelles
collegios sacerdotaes Dão erão senão uma liga, ou fac
ção, !ormada'por alguns traficantes contra a libel'dade,
felicidade.~ repouso lIo geDero humano. A mentira, o
terror; a ignorancia e a '~redDlidade forão os apoios
do seu poder, e o desejo de dominar, a avareza e 01'-,
gulho é a vingança t Cotão os seus veràadeiros moveis;
verdade é, que ôllgnmas vezes sua politiêa "~ão podia
deixar de prestar-se ás circumsiancias, 'e de 'renonciltr
a suas proprias idéas. O .6acel;dote fui sempre um
verdadeiro Proteo: seu intento foi ás. vezts hallucinar aos..'

povos com sua brandura, sua model'ação, sua tempe-
rança e pobreza all"eclada, e emlim com suas morlilica
ções e austeridades; outras vezes' chamar a publica at
1enção COIll suppostos lllilagre8~. com oraclllos do cé.Q,
COtU inspirações, visões e prophecias, Qulras vezes final
mente procurárão lixar a sua prepon,Qel'ancia pelo luxo,
pelas riquezas e pela pompa de suas ceremonias j pOl'ém
debaixo de qualquer fórma, e~n que o Sacerdocio se
tinha manifestado, o seu projecto foi sempre ,'isivel
mente o enganar e cscravisar aos hOmens. O aborre
ciD;!ento, a discordia, a perseguição e as furias infernaes,
invocadas pelo magico poder dos ministros do céo, se
espalhárão entre os homens e exterminárão da terra a
amizade, a justiça, a paz, a concordia e amor do proximo,
em ulDa palavra. o Saccrdocio era para a humanidade
uma especie de Harpias, a respeito <tas quaes Virgilio
enunciou-se na sua Eneida liv. UI. peJo modo seguinte:

• Tristiu5 haud iIIis monslrum, nec saevior nlla
Pestis, el ira deum stigiis se se extulil undis••

(Veja mais a ·reslleito: Contagio Sagrado, OIJ a his
toria da Su.pe,·slifão. Pads 1'8' O.)

Tal foi aquella raça de Sacerdocio antigo, figurões
do Rev"'o Sr. conego Campos, os qnaes, por causa de
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ladores civis.. elei[QS e mandatarios dos po os .chris
tãos ~ ilLustrados e ci j]i ados, quando. na sua exaltação
fanatka para com o d~minio Sacenlotal assev(~ra e pro
cura comprO\'ar, que, todo e qualquer Sacerdocio, sem
differença .. tlnba e ·rem a missão divina d~ consagrar,
estabelecer e ..5élllccionar ve.'dadeiro matrimonios, e
que, peJo--fl>n(rario~ a legislação civil, pela sua inter
veoção póde só e tábelecér concubinlllOs !

E te argumento reveja a tendencia do RevIU. Sr,
conego Campos em um relevo tão eminente, que fica
desneces aria toda e qnalquer ulterior explicação, E1le
mostra- e muito brande e muito toleraute para com o
Sacerdocio, mesmo anti-catholico, mas COIU o fim de
fazilr prevalecer com tant~ maior segurança e em tanto
maior escala, a sua.-jntolerancia para com os II cidadãos»
não catholicos, e p~ra assim dotar o povo brasileiro de
um domínio Sacerdotal bem orthodoxo, com a intenção
sagrada de tirar-lhe A- FllliE5TA UBERDADE de e perver
ter, e liga-lo a Deos, isso é, a uma hierarchia, revestida da
preponderancia e dominio da idade media!

Tendo eu tomado para proposição de ta minha d~s

sertação comprovar, que, ao supl'emo pode.' temporaL
e legislação civil, compete o direito de dirigi,' por Ici'B
civis os negocios dos casamentos para o fim do Estado,
que são: a paz, concordia e segurança do livre exercicio
de direitos dos cidadãos: em prova destà these no pri
meiro capitulo deste volume, apresentei os principios
do direito natural ou philosophico, p2ra fazer ver, que,
conforme ao dictame da sãa razãO, unanime consenso,
e uni\'ersal doutrina de todos os Jurisconsultos, Legi la
dores e ,!bilosophos, em todos os tempos e entre todos
os po~os, o Idireito foi reconhecido como uma das at
tribuições do poder civil, isso é: da soberania do Estado
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ou povo, Esta doutrina universal equivale a uma lei divina,
conforme aquillo de S, Ago'stmbo, liv. 27 contra Faustino
- «Leo;aetern.a est ratio divina, vel voluntas Dei, ordinem
naturalem conservari jubens e perturbari vetans. » -

E conforme aquillo de S. Propercio :

•• , .• Scripla volumina cordls
Inspicile, el gcnilam vobiscum agnoscilc legem.

Lex <elerna Dei slabiJi regil omnia nutu,
Nec mulal vario lempore consilium I II

No segundo capitulo apresentei os diversos costumes
e leis matrimoniaes dos dilferentes povos da antigui
dade, referindo-me á Historia, que nos ensina, que
forão Ménes Oll Pbaroneo entre os Egypcios; Fo-ki en
tre os Chins ; os Anciãos, Juizes e Reis entre os Hebrêos;
Cccrops, Solon. Licurgo, Platão, Aristoleles e os Ar
chontes entre os Gregos; Romulus, Numa, os Consules,
Decemviros, o Senado e o fOI'O, e os Imperadores en
tre os Romanos, que dictárão leis matl'imoniaes na
antiguidade, e dil'igirão os negocios dos casamentos para
o fim da Republica, e assim eu fiz evidente, que os povos
ou o Supremo poder do Estado, estiverão tambem no
exercicio elTectivo do direilo de dil'igir os negocios ma
trimoniaes, que lhes outr'ora competia peJo direito
natural, como condição de sua conservação,

No CUl'SO dos meus argumentos enunciei, que el'a o
Deos Creador, que instituio o matrimonio no prin
cipio do mundo; que aquella instituição vigorou como
uma lei da' creação e da natureza; e que foi sómente
Jesus-Christo, que elevou o matrimonio, alias mero
oflieio da natureza, a Sacramento: mas elevou-o de
tal sorte, que deixou salvo e intacto o direito do poder
temporal, no tocante á fÓl'lDa extel'l1a do contracto
matrimonial ou omcio da natureza, pOl' se referir elle
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ás diversas correlações e direitos sociaes, como bem
mundano e material; e por se achar elle, pelo seu carac
ter de contracto social, intima e inseparavelmente ligado
ao fim da sociedade. cuja direcção ficou entregue desde a
origem do mundo ao poder civil; que a mulher, depois
do seu exilio do parais'O, sujeita ao dominio do homem,
achou-se reduzida ao triste estado de quasi uma escrava,
foi tratada como mancipio. e mero objecto da compra
ou conquista, e apenas começou a experimentar uma
sorte e tratame.nto mais humano desde os ultimos tempos
da antiga Republica Romana, e que assim ficou reservado
á civilisação dos povos Christãos ilIustrados, e instruidos,
chamar á mulher, na sociedade, a um designio digno de sua
alta missão. - Enunciei e liz ver, que a doutrina, apresen
tada pelo Revmo Sr. conego Campos na sua primeira these,
é iIIogica, e opposta á recta razão,aos principios da Juris
prudencia ,das sciencias sociaes, á lei divina, e humana;
que é inconciliavel com a instituição e doutrina de Jesus
Christo, e acha-se a cada passo em contradicção p31pavel
com a Historia, e que envolve urna tentativa contra o legi
timo poder do Estado, procurando destruir e aniquilar a
independencia e a soberania do povo, e subverter o prin
cipio: SALUS REIPUBLIGlE, lN GITITATE, surREMA LUX ESTO 1

Resta-me comprovar, que o direito de dil'igir os ne
gocios dos casamentos para o fim do Estado, que o poder
civil exercia antes da vinda de Jesus-Christo, lhe ficou
salvo e inteiro, tambem depois, pela instituição e lei evan
gelica, e em conformidade dos decretos de t~dos os Con
cilios; e que o exercicio deste direito para o governo do
Brasil, apresenta-se corno uma obrigação decisiva e in
questionavel, baseada na constituição e nas leis patrias:
demonstração esta, que con&tituirá a materia do segundo
volume desta obra.

riM DA PBDlEDU. PARTE.
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